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lntrodu~ao 

Ha muito o Terceiro Setor vern se expandindo no mundo e nas ultimas decadas o Brasil se 

inseriu de forma mais atuante nesta atividade. Porem,e uma area ainda pouco difundida e conta com 

escasso material objetivo para pesquisa; o que por vezes toma a tentativa de localizar conceituav5es 

e classificav5es uma tarefa de grande complexidade. 

0 chamado Terceiro Setor e constituido por organizav5es CUJOS objetivos principais sao 

sociais, em vez de economicos. A essencia do setor engloba instituiv5es de caridade, organizav5es 

religiosas, entidades voltadas para as artes, organizav5es comunitarias, sindicatos, fundav5es, 

associav5es profissionais e outras organizav5es voluntarias. 

0 travo comum que une a todas organizav5es e que sao orientadas por valores nao 

necessariamente financeiros; ao contrario do setor privado, nao distribuem lucros aos seus 

proprietarios. E, diferente do chamado "primeiro setor" - o govemo - estas entidades nao estao 

sujeitas a controle politico direto. 

Meu interesse pelo Terceiro Setor, nasceu quando passei a atuar em uma Fundavao, onde me 

deparei com a multiplicidade de conceitos, com as incontaveis facetas das normas que as regem, e 

com as atividades muito distintas na execuvao de suas atividades. 

Na tentativa de adaptar os conhecimentos adquiridos em outras entidades dos chamados 

"primeiro e segundo setor", percebi que as Fundav5es tern caracteristicas unicas, e sao algumas 

destas que pretendo expor nesta breve pesquisa, comparando Fundav5es entre si como se vera a 

segmr. 

Este estudo explorat6rio pretende ser urn manual objetivo, ou melhor ainda, urn passo inicial 

para a compreensao do que sejam estas entidades e, para tanto, apesar da escassez de literatura mais 

especifica ( ou por causa dela ), aqui foram compiladas as caracteristicas consideradas mais 

marcantes. Para urn detalhamento maior, deixo a sugestao de recorrer a bibliografia utilizada, bern 

como a legislavao pertinente, tambem indicada ao fim deste trabalho. 
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1. A Pesquisa 

1.1 Antecedentes do problema 

Conforme mencionado anteriormente, sobre o Terceiro Setor ha uma multiplicidade de 

caracteristicas unicas, por essa razao, a literatura encontrada tende a ser muito generica. 

Como o interesse desta pesquisa se volta especificamente sobre as Funda<;oes, se tornou 

muito mais complexa a busca por uma trilha segura de pensamento a ser seguida. 

Com a inten<;ao de tomar mais clara e concisa a visao sobre as Funda<;oes, optei pela alternativa de 

exemplificar a atua<;ao deste tipo de entidade atraves da descri<;ao da estrutura das funda<;oes 

mencionadas no t6pico "4.3 - Tipos Selecionados", que fundamentaram esta pesquisa. 

1.2 Questoes de Pesquisa 

Visando estabelecer urn direcionamento para a pesquisa, foram arrolados os questionamentos 

determinados abaixo, tendo em vista a inten<;ao de esclarecer os principais t6picos que permeiam o 

assunto em tese: 

a) Quais os conceitos mais relevantes sobre o Terceiro Setor? 

b) Qual o conceito de Funda<;ao? 

c) Qual a estrutura basilar de uma Funda<;ao? 

d) E possivel tipificar os distintos perfis existentes entre as Funda<;oes? 

e) Existem caracteristicas legais e fiscais especificas das Funda<;oes? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Constitui-se como objetivo geral deste trabalho, a conclusao do curso de Pos-Gradua<;ao em 

Contabilidade e Finan<;as da Universidade Federal do Parana, bern como responder aos 

questionamentos apontados no t6pico "Questoes de Pesquisa"; porem o objetivo maior e elaborar 

urn pequeno roteiro para pesquisas mais aprofundadas sabre o Terceiro Setor, especialmente sabre 

as Funda<;oes, em fun<;ao do escasso material especifico que podera vir a auxiliar maior e melhor 

entendimento sabre a materia em tese. 

1.3.2 Objetivo Especifico 

0 objetivo especifico desta pesquisa e oferecer uma visao panoramica do que e 0 terceiro setor, 

tendo como principal foco as Funda<;oes, demonstrando suas principais caracteristicas e formas de 

atua<;ao. 

1.4 Contribui~oes e Delimita~oes 

0 estudo ora apresentado pretende abordar o processo de estrutura e funcionamento das 

Funda<;oes, procedendo a urn levantamento te6rico sabre toda a historia do universo onde estas 

entidades atuam. 

Para efetivar tal pesquisa, adotou-se o criteria de explorar unicamente o ambito de atua<;ao 

das Funda<;oes, pois tendo em vista a grande quantidade de institui<;oes atuantes no Terceiro Setor, 

seria interessante abordar tambem as entidades religiosas, algumas associa<;oes voluntarias, as 

organiza<;oes profissionais, e outras tantas, porem, perderiamos o foco essencial desta pesquisa. 
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Por essa razao, o estudo fica restrito a apresenta<;:ao de urn panorama sobre o terceiro setor, 

ern seguida, direciona-se sobre os pormenores que propiciarn a existencia das Funda<;:oes e sua 

intera<;:ao corn a sociedade no qual se insere. 

Para efeito de contribui<;:ao, a expectativa e que este trabalho atenda aos estudantes e 

profissionais que, independente de sua forma<;:ao acadernica , considerern esta breve referencia para 

iniciar sua pesquisa voltada para as Funda<;:oes, e posteriormente aprofundar os conhecirnentos ern 

literatura especifica rnais especializada. 

1.5 Metodologia de Pesquisa 

Devido ao pouco conhecimento acurnulado e sisternatizado sobre o terna, e corn a inten<;:ao 

de as caracteristicas desta popula<;:ao, quanto aos fins, optou-se pela "Investiga<;:ao Explorat6ria" e 

"Pesquisa Descritiva", dado o perfil do arnbiente de estudo e aos objetivos deste trabalho. 

Explorat6ria porque se verificou, na literatura inicialrnente utilizada, urna escassez de 

informa<;:oes rnais objetivas, tendo, portanto, urn perfil rnais generico sobre o terna ern tese. Esta 

pesquisa tarnbern possui perfil descritivo porque visa discorrer sobre percep<;:oes, expectativas e 

proje<;:oes da materia analisada. 

Quanto ao rne10 utilizado, a pesqmsa e essencialrnente Bibliognifica, dado que forarn 

utilizados de forma sistematica, todo material publicado ern livros, revistas, jomais e rede eletronica; 

porern ern dado rnornento, fez-se uso da pesquisa de campo, ja que havia acesso ao local onde parte 

das atividades de algumas funda<;:oes ocorriarn e ainda pude contar corn o material advindo de cursos 

e palestras rninistrados por entidades como 
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1.6 Estrutura~ao da Pesquisa 

Conhecendo as dificuldades para estabelecer urn inicio de pesquisa para o tema abordado, 

preferiu-se fazer uso de exemplos pniticos com a inten9ao de explicitar diferen9as e ressaltar as 

caracteristicas distintas de nosso objeto de estudo. 

Tomou-se por base as Funda96es mencionadas e demonstradas no item "4.3 - Tipos 

Selecionados" , visando expor sua metodologia e sistematica de suas atividades para atingir o 

objetivo de explicar e compreender a estrutura e funcionamento das Funda96es. 

Ap6s a analise comparativa entre as Funda96es estudadas, certamente estabelece-se uma 

clara distin9ao entre seus pedis e forma de atua9ao que auxiliam o entendimento e elucidam aos 

questionamentos inicialmente formulados neste trabalho academico. 

2. 0 Terceiro Setor- Introdu~ao 

Vista como urn fenomeno mundial, ha tempos observa-se o crescimento de urn "terceiro 

setor", coexistindo com os dois setores tradicionais: o Primeiro Setor, aquele no qual a origem e a 

destina9ao dos recursos sao publicas, corresponde as a96es do Estado e o segundo setor, 

correspondente ao capital privado, sendo a aplica9ao dos recursos revertida em beneficia proprio. 

0 terceiro setor constitui-se na esfera de atua9ao publica nao-estatal, formado a partir de 

iniciativas privadas, voluntarias, sem fins lucrativos, no sentido do bern comum. Nesta defini9ao, 

agregam-se, estatistica e conceitualmente, urn conjunto altamente diversificado de institui96es, no 

qual incluem-se organiza96es nao govemamentais, funda96es e institutos empresariais, associa96es 

comunitarias, entidades assistenciais e filantr6picas, assim como varias outras institui96es sem fins 

lucrativos. 

Em todos os espa9os regionais existentes no mundo, seres humanos estao buscando ampliar 

seus horizontes e participar ativamente das decisoes que regem seu modo de viver. Urn terceiro setor 

toma dimensao global e convida homens e mulheres a participarem de sua expansao, rumo a uma 
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revolw;:ao diferente do fenomeno "lucro", distinto do poder unico e exclusive centrado no govemo, 

mais em busca da primeira Revolu9ao Social. 

Em termos conceituais, podemos destacar algumas percep9oes: Define-se terceiro setor, 

segundo Aquino Alves, pesquisador da Funda9ao Getulio Vargas, como o espa9o institucional que 

abriga a9oes de carater privado, associative e voluntarista voltadas para a gera9ao de bens de 

consume coletivo, sem que haja qualquer tipo de apropria9ao particular de excedentes economicos 

gerados nesse processo. 

Para Ruth Cardoso, o terceiro setor e uma nova esfera publica, nao necessariamente 

govemamental, constituida de iniciativas privadas em beneficio do interesse comum, 

compreendendo urn conjunto de a9oes particulares como foco no bem-estar publico. 

De acordo com Merege, o terceiro setor e urn conjunto de organiza9oes nao govemamentais, 

caracterizadas pelo aspecto de nao possuir fins lucrativos e que a partir de ambito privado buscam 

resultados publicos, com prop6sitos de trazer respostas aos problemas sociais como saude, 

educa9ao, direitos civis, prote9ao ao meio ambiente etc. Suas receitas podem ser geradas em 

atividades operacionais, mas resultam, sobretudo, de doa9oes do setor privado ou do setor 

govemamental. Devido a essas particularidades, as organiza9oes do terceiro setor sao caracterizadas 

a partir de duas nega9oes: "nao govemamental" ou "sem fins lucrativos". 

2.1 0 Terceiro Setor em Perspectiva Historica - Origens 

0 terceiro setor, em se tratando de seu objetivo maior, que eo beneficio da coletividade, traz 

em si o pressuposto de que a sua existencia esta intrinsecamente ligada a caridade, e, talvez devido a 
nomenclatura adotada atualmente, a globaliza9ao de seus efeitos e pelas diversas ramifica9oes que 

surgiram ao longo do tempo, pode se ter a impressao de que trata-se de urn fenomeno modemo. 

Ha a concep9ao de que remonte a epoca da Rainha Elizabeth I, da Inglaterra, ou ainda aos 

tempos do Imperio Romano, em fun9ao da origem etnica da palavra "caridade": do latim, caritas 
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significa em urn sentindo amplo, amor ao proximo ou beneficencia e liberalidade para com os 

necessitados ou menos afortunados. Podemos ainda tomar a palavra "filantropia", de origem grega, 

que significa "boa vontade para com as pessoas". Porem, esta a9ao tern origem mais remota. 

Desde que os seres humanos passaram a viver em comunidades mais ou menos civilizadas, 

assegurar o minimo de atenvao a determinados grupos sempre ocorreu entre os individuos, mesmo 

quando os que ajudavam eram tao mal vistos quanto os ajudados. Esta ideia de auxilio ao proximo 

surge no seio das familias, onde este nucleo de pessoas prestava cuidados aos entes pequenos, 

enfermos, deficientes, idosos, or:Iaos e injusti9ados. 

Entretanto, com o crescimento das primeiras vilas e cidades e o movimento das pessoas para 

Ionge de suas familias, novas formas de auxilio social passaram a ser necessarias. 

As primeiras civiliza9oes egipcias, por exemplo, desenvolveram urn severo codigo moral 

com base na justi9a social, que encorajou a que a comunidade prestasse auxilio entre si para suprir 

as suas proprias necessidades, como transportar urn pobre para o outro lado do rio sem cobrar; pode

se ainda citar a distribui9ao de donativos de toda natureza e constru9ao de abrigos voltada aos 

menos favorecidos. 

Asoka, o imperador budista que habitou a india entre 274 a 232 a.C, proporcwnou 

instalav5es medicas, controle de higienizavao, plantou arvores para o beneficio de seu povo. 

Na antiga sociedade grega, os viajantes poderiam receber abrigo e alimento das casas mais 

abastadas ou ainda partilhar da hospitalidade de camponeses. 

Os profetas judeus foram os pioneiros das modemas organiza9oes de campanha, onde o 

numero de beneficiarios era mais abrangente a cada campanha. Trabalhavam pela justi9a social, 

politica e economica e ainda pressionavam seus govemos a modificar as praticas politicas e 

administrativas. 

No mundo isHimico, a filantropia foi utilizada para montar grandes hospitais, ha referencias 

de ''fundos de miseria" destinado aos indigentes. 
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Em seu decorrer, a historia nos apresenta urn incontavel numero de a<;oes voltadas a 

beneficiar aos mais necessitados, porem tambem foram registrados os abusos por parte das 

institui<;oes de caridade. 

Em 1601, a Rainha Elizabeth I aprovou a " Charitable Uses Act", a lei sobre o uso das 

doa<;oes de caridade, que dava poderes ao chanceler para investigar a destina<;ao dos 6bolos e 

assegurar sua finalidade. Tal a<;ao proporcionou uma nova perspectiva para a historia do terceiro 

setor, e teve continuidade atraves de seus descendentes, uma vez que a Gra-Bretanha foi 

caracterizada por urn grande mimero de organiza<;oes, muitas vezes ciumenta entre si, e que 

necessitavam de uma orienta<;ao mais explicita para garantir seu born funcionamento. 

Durante a segunda metade do seculo XIX, as institui<;oes de caridade passaram a adotar uma 

abordagem mais coerente em fun<;ao da cria<;ao da "Emenda dos Pobres" (Poor Law Amendement), 

lei aprovada em 1834, havia reduzido drasticamente o auxilio aos pobres, devido aos abusos. Por 

causa de medidas paralelas tomadas pelo govemo, as institui<;oes desejavam distinguir as pessoas 

mais pobres, sem quaisquer recursos, daquelas menos dependentes, que podiam se valer de 

empregos. 

0 processo tomou impulso em 1869, com a Forma<;ao da "Charity Organizations Society", 

fundada por Henry Solly, ap6s a apresenta<;ao de sua monografia a "Society of Arts", visando 

incentivar gastos responsaveis com os pobres, evitando a dependencia na assistencia social. Henry 

Solly tomou-se seu primeiro Secretario-geral e permaneceu na posi<;ao durante quarenta anos. 

Essa organiza<;ao, hoje denominada "Family Welfare Association", foi uma das primeiras a 

disciplinar o que hoje seria chamada de uma abordagem estrategica para suprir as necessidades das 

pessoas. Seu objetivo era: 

Evitar a distribui<;ao indiscriminada de auxilio; 

Promover cuidadosa investiga<;ao dos casos individuais; 

Descobrir as causas do sofrimento dos individuos; 

Remover as causas do sofrimento; 
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Coordenar atividades de caridade para evitar "excesso de ajuda" par uma determinada pessoa. 

Alem de adotar uma abordagem estrategica, que hoje em dia faz parte central da administra9ao das 

organiza96es do terceiro setor, combinou tambem o provimento de servi9os com campanhas 

eficientes e rigorosas, tanto contra o Estado como contra organiza96es voluntarias as quais, 

acreditavam, encorajavam a dependencia. 

Podemos citar algumas destas entidades que fizeram historia e ate hoje ainda sao atuantes ou 

serviram de inspira9ao para novas associa96es, tais como: 

St. Bartholomew's Hospital- 1123 (Hospital de caridade); 

British Red Cross - 1870 (Cruz Vermelha I Voluntario ); 

The National Trust- 1895 (Comercio e Finan9as I Economia Social); 

MENCAP- Royal Society for Mentally Handicapped Children and Adults -1946; 

Greenpeace- 1971; (Meio Ambiente I ONG). 

Cada institui9ao mencionada estabelece fronteiras diferentes quanto a sua atua9ao, mas dada 

a sua origem caritativa, em alguns pontos percebem-se algumas diferen9as, mesmo quando se 

sobrepoem, portanto, quanto aos fins podemos distinguir de forma generica: 

- Setor de Caridade: e formado basicamente por todas as organiza96es que preenchem as condi96es 

para registro de atendimento caritativo; 

- Setor Voluntario: inclui entidades de caridade e muitas organiza96es com objetivos soc1ms e 

politicos que nao foram registradas como institui96es de caridade ou que nao preencham os severos 

quesitos para tal; 

- Setor ONG' s: Organiza96es nao Governamentais, formadas por entidades voluntarias ou de 

caridade, muito atuante com outras associa96es de fora de sua origem (intera9ao mundial); 

- Setor sem fins lucrativos: urn termo oriundo dos EUA e que inclui universidades e hospitais sem 

fins lucrativos, sindicatos, associa96es que podem gerar lucro, mas nao o distribui: 
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- Economia Social: e urn termo cada vez mais empregado na uniao europeia e que inclui 

organiza<;oes sem fins lucrativos e muitas organiza<;oes do tipo comercial como: companhias de 

seguros de fundo mutua, bancos de popan<;a, cooperativas e organiza<;oes de marketing agricola 

cujos lucros sao usados para beneficiar seus membros ou clientes. 

Pode-se afirmar que a decada de 1990 eo periodo da expansao e consolida<;ao do terceiro 

setor em diversos paises do mundo. Para alguns estudiosos destas areas do conhecimento, o suporte 

da "economia solidaria" e o terceiro setor. Sem ele, o problema do "desemprego estrutural", que 

apavora todos os paises, desde os mais ricos aos menos ricos, tende a se agravar de maneira cada 

vez mais dramatica. 

Estes dados fazem parte de uma visao panoramica sabre as origens do chamado terceiro 

setor, desde sua origem, ate os dias de hoje, de forma a dar suporte as informa<;oes estruturais sabre 

as Funda<;oes. 

3. 0 Terceiro Setor no Brasil 

3.1 Origens no Brasil 

A ativa participa<;ao das entidades sem fins lucrativos na sociedade brasileira data do final do 

seculo XIX. 

Ja o processo de forma<;ao e consolida<;ao das organiza<;oes nao govemamentais (ONGs) 

hoje presentes no cenario nacional surgiu nas decadas de 60 e 70, epocas marcadas pelas restri<;oes 

politico-partidarias impostas pelos govemos militares, concentrando-se basicamente nas decadas de 

80 e 90 (seculo XX), periodo em que mais cresceram e se tomaram visiveis. 

Apesar da evolu<;ao recente, as ONGs tiveram papel relevante enquanto catalisadoras dos 

movimentos e aspira<;oes sociais e politicas da popula<;ao brasileira. 
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Das antigas organiza<;oes nacionais, destacam-se aquelas que, direta ou indiretamente, 

atuavam atraves das igrejas crista.s. A Igreja Cat6lica - ressalte-se - com o suporte do Estado, era 

responsavel pela maior parte das entidades que prestavam algum tipo de assistencia as comunidades 

carentes que ficavam as margens das politicas sociais basicas (saude e educa<;ao fundamentalmente). 

As Santas Casas, que datam da segunda metade do seculo XVI, sao exemplos classicos desta 

tradi<;ao. A estas se agregam as irmandades e as "ordens terceiras", que prestavam urn atendimento 

mais especifico, em termos de publico e de objetivos, em rela<;ao ao implementado pelas Santas 

Casas. 

0 fato e que durante todo o periodo colonial, ate o inicio do seculo XIX, esta associa<;ao 

entre Estado e Igreja Cat6lica, que objetivava o atendimento e a assistencia das questoes sociais, 

mostrou-se presente e predominante. 

A partir do seculo XX, outras religioes, que entendiam a caridade como uma atividade 

indissociavel da pratica religiosa, passaram a promover a forma<;ao de organiza<;oes nos moldes ja 

praticados pelos cat61icos, dividindo, assim, com a Igreja Cat6lica, a parceria com fins filantr6picos 

entre esta eo Estado. 

No periodo republicano, muitas mudan<;as ocorreram no relacionamento entre Estado e 

igreja. Nao somente novas institui<;oes passaram a executar fun<;oes ate entao limitadas ao raio de 

atua<;ao destes atores mais tradicionais, como tambem a modemiza<;ao da sociedade, fruto da 

industrializa<;ao e da urbaniza<;ao, suscitava o aparecimento de novas e mais complexas 

necessidades sociais na popula<;ao. 

Na decada de 30, entao, varias entidades da sociedade civil passaram a se formar, muitas das 

quais atreladas ao Estado, na figura dos sindicados, as federa<;oes e as confedera<;oes, que 

congregavam associados por empresa, regiao e setor de atividade 
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0 periodo do Estado Novo caracterizou-se por uma continuidade deste processo de cria<;ao 

de organiza<;oes de finalidade publica. 0 terceiro setor passava a ser integrado por imimeras 

entidades cuja representatividade nao era mais tao bern definida. 

Esta nova realidade acabou sendo determinante para a elabora<;ao de uma legisla<;ao 

especifica para o conjunto de entidades nao governamentais, sem fins lucrativos e de finalidade 

publica. Os principios fundamentais das leis promulgadas vigoraram ate recentemente, quando foi 

elaborada uma nova legisla<;ao para o segmento. 

Com a passagem dos governos militares e a consolida<;ao democnitica do pais, expressa 

atraves da pluralidade partidaria, da forma<;ao dos sindicatos e do fortalecimento dos movimentos 

sociais urbanos e rurais, abriu-se espa<;o para uma atua<;ao mais efetiva das organiza<;oes nao 

governamentais, cujo numero elevou-se rapidamente em face do crescimento das dificuldades 

socioeconomicas experimentadas pelo Brasil. 

Tanto a origem quanto os objetivos e as trajet6rias destas organiza<;oes passaram a ser mais 

diversificados, seguindo a fragmenta<;ao e a pluralidade caracteristicas dos movimentos sociais 

entao contemporaneos. 

Cabe destacar, nessa epoca, a aprova<;ao da nova Constitui<;ao (1988), no ambito de urn 

amplo processo de mobiliza<;ao social, que, dentre outros, introduziu novos direitos 

socioeconomicos (especialmente na area trabalhista), a expansao dos direitos de cidadania politica e 

o estabelecimento dos principios da descentraliza<;ao na promo<;ao das politicas sociais. 

Estes fatos criaram novas demandas e espa<;os de atua<;ao institucional para as ONGs. 

Paralelamente a estes movimentos, observou-se uma redu<;ao significativa da ajuda extema, que 

havia predominado nas decadas de 60 e 70, quando a enfase da atua<;ao de agendas intemacionais 

de coopera<;ao e desenvolvimento, nao governamentais, foi bastante significativa. 
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Os periodos posteriores foram marcados pelo redirecionamento de grande parcela dos 

recursos externos a paises menos desenvolvidos ou envolvidos em graves conflitos, como aqueles 

pertencentes aos continentes africano e asiatica e a regiao do leste europeu. 

A reduvao do numero de organizavoes apoiadas no Brasil deveu-se ainda ao maior rigor na 

selevao de novas parceiros e as exigencias ( contrapartidas) de cunho institucional impostas pelas 

agencias externas em termos de eficiencia organizacional, especialmente nas areas de planejamento, 

avaliavao e prestavao de contas. 

Estes fatos moldaram o atual contexto vivenciado pelas organizavoes nao governamentais 

nacionais. Ao mesmo tempo em que o espa9o de atuavao e ampliado, fruto das pr6prias demandas 

sociais da populavao, ha urn "enxugamento" das fontes de recursos, especialmente das 

internacionais. 

0 estabelecimento de criterios mais rigidos de organizavao e demonstravao de resultados 

evidenciou a necessidade de investimentos no aumento da profissionalizavao e da capacitavao 

institucional, principalmente de gestao organizacional e de recursos, areas menos desenvolvidas 

pelas organizavoes, sobretudo pelas prioridades hist6ricas de luta e defesa de direitos humanos, (no 

caso das ONGs tradicionais), e pela tradivao voltada principalmente para a prestavao de servivos 

assistenciais e imediatos, no caso das filantr6picas. 

Tal fato tambem significou uma concentravao de recursos nas mais conhecidas ONGs, dadas 

as fragilidades e dificuldades das menores em se adaptarem rapidamente aos novas padroes. 

Em meados dos anos 90, deu-se a entrada organizada do setor empresarial em programas e 

proj etos sociais, especialmente atraves de suas fundavoes e institutos associados, representando a 

inservao da visao de mercado no terceiro setor e novas possibilidades de parcerias e de fontes de 

recursos para as instituivoes atuantes na area. 

0 modo de atuavao empresarial e tambem o novo marco legal para o setor (como veremos a 

seguir) - que introduz uma qualificavao juridica especifica e novas formas de regulavao para a 
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interac;:ao com o Estado - reforyaram a tendencia de modemizac;:ao e de aumento da 

profissionalizac;:ao para as instituic;:oes integrantes do setor, que passaram a investir na aquisic;:ao de 

atributos que confiram melhorias de qualidade, transparencia de ac;:ao e resultados (inclusive 

auditorias extemas), aumento da visibilidade e da credibilidade e identificac;:ao de novas estrategias 

de sustentabilidade e financiamentos. 

Destaca-se, nessa decada, a criac;:ao de varios cursos e instrumentos voltados para o 

planejamento, a gestao e o marketing de instituic;:oes do terceiro setor; para estrategias de captac;:ao 

de recursos; para sistematizac;:ao de metodologias utilizadas nestas instituic;:oes; para a divulgac;:ao e 

avaliac;:ao das experiencias (metodologias e instituic;:ao de premios), por exemplo. 

Na decada presente, assiste-se ao desenvolvimento e ao debate das tendencias actma 

referidas, relativos ao papel social que lhes cabe, seus desafios, limites e potencialidades. 

3.2 Mensura~ao 

Pelas razoes ja expostas, sao poucos os dados disponiveis sobre o terceiro setor, enquanto 

setor ou enquanto subconjuntos que o integram. 

A fonte de dados utilizada foi a pesquisa realizada em 1999 pelo Instituto Johns Hopkins 

(entidade norte americana fundada em 1876 que desenvolve uma serie de atividades relacionadas ao 

terceiro setor), juntamente com o Instituto Superior de Ensinos Religiosos (ISER), intitulada "As 

organizac;:oes sem fins lucrativos no Brasil, ocupac;:oes, despesas e recursos". 

A pesquisa tambem faz uma comparac;:ao sobre o setor sem fins lucrativos no ambito 

intemacional. 

Apesar de uma certa defasagem e do fato de que os anos recentes vern se caracterizando por 

uma fase de transic;:ao e de mudanc;:as importantes para o setor, o estudo indica a importancia de seu 

papel e o seu potencial de crescimento, se consideramos apenas a posic;:ao relativa do setor, em 
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termos mundiais, nao so pela atuac;ao em prol do desenvolvimento humano e social da populac;ao, 

mas tambem por sua capacidade geradora de empregos e pelo potencial de mercado de trabalho que 

representa. A seguir, algumas das principais conclusoes: 

0 tamanho do terceiro setor varia bastante em termos de sua participac;ao percentual no total 

de empregos. Paises como Rolanda, Irlanda e Belgica possuiam mais de 10% do total de sua 

populac;ao ocupada em atividades deste setor (12,5%; 11,5% e 10,5% respectivamente). 

Ja o Brasil situa-se abaixo da media dos paises considerados na pesquisa em questao, que era 

de4,8%. 

0 numero total de pessoas ocupadas em atividades ligadas ao terceiro setor brasileiro, 

segundo dados da referida pesquisa 1995, foi estimado em 1.500.000, ai incluidos aqueles que 

desenvolvem trabalhos voluntarios (aproximadamente 300 mil), ou seja, sem remunerac;ao. 

Considerando apenas o trabalho remunerado, observou-se uma participac;ao de 2,2% da 

populac;ao ocupada no terceiro setor em relac;ao ao total de mao-de-obra empregada no pais. 

Cabe destacar, no entanto, que foram criados, somente entre 1991 e 1995, cerca de 340.000 

postos de trabalho neste setor no Brasil, fato que confirma a tendencia de aumento de sua 

participac;ao no mercado de trabalho. 

Em relac;ao as areas que concentravam o maior mimero de empregos, destacam-se educac;ao, 

saude e assistencia social. 

Outro ponto a destacar e o atual crescimento dos cursos voltados para a capacitac;ao e 

especializac;ao de profissionais que irao atuar ou que ja atuam em atividades dentro do setor. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, cursos de gestao para o terceiro setor comec;aram a ser 

implantados nas universidades ha quase duas decadas, e hoje, inclusive, alguns centros 

universitarios oferecem mestrado nesta area. 
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Movimento semelhante ja ocorre no Pais, conforme se observa pela multiplicac;ao de 

eventos, seminarios, f6runs, encontros e, especialmente, nucleos universitarios especializados no 

assunto. Existe o Centro de Estudos em Administrac;ao Terceiro Setor (Ceats) da FEAIUSP e o 

Centro de Estudos do Terceiro Setor da FGV/SP sao duas referencias muita atuantes nesse sentido. 

Com referenda a movimentac;ao de recursos: as despesas operacionais destas organizac;oes 

somaram, US$10,9 bilhoes, o que eqiiivale, aproximadamente, a 1,5% do PIB brasileiro atual. 

S6 para efeitos comparativos, a media de participac;ao no PIB dos 22 paises que faziam parte 

da pesquisa supracitada era de 4, 7%. 

No Brasil, estudo realizado pela Kanitz & Associados em 2000 revelou que as 400 maiores 

entidades filantr6picas do pais despendem anualmente em torno de US$ 940 milhoes 11. Nos 

Estados Unidos, estima-se que as doac;oes filantr6picas alcancem a cifra de US$ 180 bilhoes. 

Urn dado relevante a respeito das instituic;oes sem fins lucrativos refere-se as origens de suas 

receitas. 

A experiencia internacional nos paises mais desenvolvidos mostra que a principal fonte de 

recursos dessas instituic;oes era proveniente da venda de produtos ou servic;os. Em media, 49% dos 

recursos originam-se de receitas pr6prias. 

Os aportes estatais vern em segundo lugar na composic;ao do capital disponivel,12 que em 

media contribuem com 40% do orc;amento total das organizac;oes do terceiro setor. As doac;oes 

voluntarias (filantropia privada) ficam em ultimo lugar, com 10,5%. 

Com relac;ao a composic;ao do orc;amento das organizac;oes que integram o terceiro setor 

brasileiro, a mesma pesquisa revelou numeros nao muito diferentes daqueles encontrados no ambito 

internacional. 
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Quase dois ten;os dos recursos provinham de receitas pr6prias (68,3%), ficando as doac;oes 

privadas (17,2%) e as fontes govemamentais (14,5%) em segundo e terceiro lugares, 

respectivamente. 

Com relac;ao as diferenc;as de participac;ao de govemo e iniciativa privada, e importante 

destacar os poucos incentives govemamentais voltados ao setor, e a baixa participac;ao das empresas 

sobre o total de doac;oes privadas, que representavam apenas 3,2% do total de recursos. 

Neste calculo estao incluidos institutes, fundac;oes empresariais, ONGs e outras entidades do 

terceiro setor. 

Com excec;ao de Franc;a e Alemanha, onde os aportes estatais ocupam primeiro lugar na 

composic;ao dos orc;amentos das organizac;oes do Terceiro Setor. Para este calculo foram 

desconsideradas as instituic;oes de natureza religiosa. 

Os dados da pesquisa indicam que nos paises onde o peso relativo do financiamento estatal e 
superior, o terceiro setor tende a desenvolver-se de forma mais efetiva. 

Este e o caso de Irlanda, Rolanda e Israel, por exemplo, cujo tamanho do setor sem fins 

lucrativos ultrapassa o norte-americano em termos relativos. 

As experiencias desses paises demonstram que o peso dos recursos govemamentais e da 

gerac;ao de receitas pr6prias sobre o orc;amento das organizac;oes do terceiro setor nao cria uma 

incompatibilidade com a natureza eo objetivo das mesmas e que a definic;ao da natureza de uma 

entidade (publica ou privada) nao esta vinculada as fontes dos recursos, mas ao efetivo uso destes. 

Apesar da pequena contribuic;ao das empresas no orc;amento total das organizac;oes do 

terceiro setor, sua participac;ao tern sido crescente nos ultimos anos, especialmente a partir das 

fundac;oes e institutes a elas vinculados. 
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Nesse cemirio, as empresas passam a ser integrantes importantes do terceiro setor ao gerir 

seus pr6prios proj etos sociais ou, ainda, o que e mais comum, ao se associarem, com suporte 

tecnico-financeiro, a organiza96es da sociedade civil que ja desenvolvem projetos bem-sucedidos 

nos mais diversos campos de atua9ao - educa9ao, saude, trabalho e renda e assistencia social 

principalmente. 

Este tipo de atuayao das empresas nacionais e corporayoes multinacionais marca a tendencia 

modema de substituir as praticas ate entao vigentes fundamentadas na filantropia tradicional, 

caracterizada principalmente pelas doa96es pontuais e assistenciais aos empregados, a seus 

familiares e as comunidades circunjacentes as sedes empresariais. 

Tambem neste segmento, sao poucos os dados existentes sobre os gastos ou investimentos 

das empresas em atividades sociais adicionais aquelas que se configuram como obriga96es legais. 

Os ma1s recentes sao o resultado de algumas pesqmsas parciais desenvolvidas por 

institui96es como o Instituto de Pesquisas Economicas Aplicadas (Ipea), o Servi9o Nacional de 

Aprendizagem Comercial de Sao Paulo (Senac-SP) e a Federa9ao das Industrias do Estado de Sao 

Paulo (FIESP). 

A atuayao social das empresas junto a trabalhadores, comunidades do entomo e popula9ao 

em geral tern sido marcante. Alem disso, boa parte destas empresas desenvolve suas atividades 

atraves de funda96es ou institutos. 

Nos Estados Unidos, de acordo com dados do Foundation Center, estima-se que 2 mil 

funda96es empresariais invistam anualmente US$ 9 bilhoes em a96es sociais. 

Em rela9ao as funda96es empresariais no Brasil, dados do Grupo de Institutos, Funda96es e 

Empresas (GIFE) revelam que seus associados investem aproximadamente R$ 400 milhoes 

anualmente, conforme os dados a seguir: 
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Evolu9ao do investimento social1997-2000 para os associados do GIFE 

Ano Valor ( corrigido) R$ % acumulado 

1997 377.745.038,75 -
1998 410.943.013,58 8,8 

1999 433.702.891,31 14,8 

2000 437.091.676,00 15,7 

Fonte: GIFE- Grupo de Institui9oes Funda9oes e Empresas (2001) 

A pesquisa "A Iniciativa Privada e o Espirito Publico", realizada pelo IPEA, divulgou que as 

empresas da regiao Sudeste destinaram, em 1998, cerca de R$ 3,5 bilhoes para a9oes sociais de 

diversos tipos. 

Este numero correspondia a menos de 1% do PIB regional e a 30% do gasto social federal na 

regiao Sudeste ( excluidos os gastos com previdencia social) naquele ano. 

0 gasto social do govemo federal em todo o Brasil, exclusive com previdencia, foi de R$ 

141 bilhoes em 1998 e de R$ 149 bilhoes em 1999. 

Com base nestes numeros, percebe-se que os investimentos sociais implementados pelas 

empresas tern carater complementar as a9oes governamentais de caniter publico mas podem ser 

significativos no que se refere a composi9ao de recursos para o terceiro setor. 

A pesquisa "A9ao Social das Empresas", uma continuidade do estudo realizado pelo lpea 

para a regiao Sudeste, revelou numeros interessantes a respeito das regioes Sui e Nordeste. 

Em rela9ao a primeira, a pesquisa concluiu que 46% das empresas da regiao declararam 

realizar algum tipo de a9ao social para a comunidade, o que corresponde a praticamente 75 mil 

empresas. As a9oes sociais direcionadas a empregados e familiares sao conduzidas por 60% das 

empresas (100 mil aproximadamente). 
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Ja em rela<;ao a regiao Nordeste, 55% das 88 mil empresas pertencentes ao umverso 

pesquisado realizam algum tipo de a<;ao social em favor da comunidade, enquanto que 78% 

desenvolvem a<;oes sociais nao obrigat6rias para seus empregados e/ ou familiares. 

A partir das informa<;oes divulgadas pelo GIFE e pelo Instituto Ethos, verifica-se, em rela<;ao 

as grandes empresas, uma concentra<;ao de seus investimentos nas areas de educa<;ao, cultura e 

saude, sendo a comunidade o publico-alvo usualmente privilegiado. 

Tal tendencia foi ratificada pelos resultados da pesquisa realizada pelo Senac-SP, intitulada 

"Perfil da Empresa que Investe em Projetos Sociais na Comunidade", que levantou informa<;oes 

junto a 500 empresas de medio e grande porte do Estado de Sao Paulo. 

Os resultados da pesquisa sao baseados numa amostra de 1.750 empresas, representativa do 

universo de empresas localizadas na regiao Sudeste. 

A pesquisa considera a<;ao social como qualquer atividade que as empresas realizam para 

atender seus empregados e familiares e/ ou a comunidade, nas areas de assistencia social, saude, 

educa<;ao e trabalho e renda, dentre outras. Estao excluidas deste universo as a<;oes sociais de carater 

obrigat6rio. 

Resultados relativamente distintos sao obtidos quando sao incluidas no campo de analise 

empresas de pequeno porte. 

A pesquisa realizada pelo Ipea anteriormente citada demonstrou que as areas de destino dos 

investimentos das empresas da regiao Sudeste eram, em ordem de prioridade, assistencia social, 

alimenta<;ao, seguran<;a, esporte, educa<;ao e saude. Por fim, cabe destacar o levantamento feito pela 

Fiesp/ Ciesp junto a seus associados a respeito do tipo de atua<;ao social que desenvolviam. Os 

numeros gerados pelo estudo confirmaram as tendencias ja referidas: 

a) grandes e medias empresas priorizam os investimentos nas areas de educa<;ao, saude e cultura; 
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b) nas empresas de pequeno porte, predominam a9oes de natureza assistencial, como fomecimento 

de alimenta9ao/ abastecimento. 

Conforme mencionado, ha uma diversidade de institui9oes que compoem o terceiro setor e 

muito pouca informa9ao disponivel sobre as diferentes organiza9oes da sociedade civil brasileira. 

Especificamente para aquelas mais conhecidas como ONGs, os dados mais completos datam 

de 1996 e, ainda que defasados, fomecem urn panorama generico e auxiliam na compreensao dos 

atuais desafios que se colocam para os seus integrantes. 

Estes dados foram elaborados pela Associa9ao Brasileira de Organiza9oes Nao 

Govemamentais - Abong, criada em 1991, que realizou uma extensa pesquisa junto a seus 

associados, abordando diversos temas, como a natureza das atividades, conforma9ao institucional, 

or9amento e fontes de recursos, profissao e fun9oes exercidas por seus quadros, hist6ria e idearios. 

As principais conclusoes desta pesquisa, representativa de uma pequena mostra do universo 

estimado de ONGs, estao relacionadas abaixo. 

Cabe ressaltar que recentemente a Abong anunciou que realizara nova pesquisa para 

atualiza9ao destes dados, porem ate a finaliza9ao desta monografia nao foram encontrados dados 

mais atualizados. 

Com rela9ao as ongens dos recursos, observa-se predominancia de financiamento das 

agencias intemacionais de coopera9ao nao govemamentais. 

De fato, os acordos instituidos entre estas agencias e as organiza9oes nao govemamentais 

nacionais eram responsaveis, segundo levantamento feito em 1993, por mais de 76% dos recursos 

disponiveis das ultimas. 

A venda de produtos e servi9os juntamente com as doa9oes individuais respondiam a apenas 

por 9,5% do or9amento. 
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A filantropia privada dos paises ricos e, historicamente, uma fonte destacada na composi9ao 

do owamento das organiza9oes da sociedade sem fins lucrativos, destinado a projetos voltados para 

a supera9ao da pobreza, educa9ao, saude, defesa e promo9ao dos direitos. 

No entanto, conforme ja mencionado, a America Latina, antiga beneficiaria desses aportes, 

experimenta urn periodo de grande redu9ao dos fluxos de capitais intemacionais destinados a 
filantropia. 

Desta forma, existe hoj e, no setor, urn aumento da competi9ao pelos recursos disponiveis, 

tanto internes quanto extemos, sendo urn dos desafios para as entidades se manterem atuantes. 

Passemos para uma abordagem mais direta sobre o tema deste trabalho. 

4. Funda~oes 

4.1 Considera~oes Previas 

0 terceiro setor subdivide-se em varias categorias, as quais podem ser descritas conforme a 

seguir: 

Associa9ao: representa organiza9oes que exercem atividades comuns ou defendem interesses 

comuns ou mutuos. E uma organiza9ao voltada aos interesses dos pr6prios participantes, 

compreendendo uma grande variedade de objetivos e atividades recreativas, esportivas, culturais, 

artisticas, comunitarias e profissionais. 

0 numero de associa9oes vern crescendo no Brasil devido a problemas localizados existentes 

nos estados, nas cidades e principalmente nos bairros. 

Problemas em escolas, nas ruas, no combate a violencia, na busca pela recrea9ao e na 

organiza9ao de grupos profissionais deram origem a novas e numerosas esferas de carater publico, 

unindo for9as e transformando seus colaboradores em ferramentas indispensaveis para a constru9ao 
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em equipe de urn modelo de sociedade civil detentora de liberdade de expressao e luta, caminhando 

em dire<;ao ao crescimento e a uma certa independencia na conquista dos objetivos tra<;ados. 

Organiza<;oes filantr6picas, beneficentes e de caridade: sao organiza<;oes voltadas a 
filantropia: (assistencialismo no auxilio a pobres, desvalidos, desfavorecidos, miseniveis, excluidos 

e enfermos). 

E composta por abrigos, orfanatos, centro para indigentes, organiza<;oes voltadas a 
distribui<;ao de alimentos, vestmirio, hospitais, creches, servi<;os sociais na area de saude e educa<;ao, 

como colegios religiosos e universidades. 

0 que caracteriza estas organiza<;oes sao a boa vontade, solidariedade, espirito fratemo e 

servi<;o a comunidade. 

Estas sao as organiza<;oes mais freqiientes do terceiro setor e apresentam urn alto indice de 

confiabilidade. Alem da confian<;a depositada em religiosos, estas organiza<;oes abrem suas portas a 
popula<;ao, convidando-a ao trabalho muitas vezes gratuito, mais ativo (voluntariado ). 

Sabe-se que boa parte da popula<;ao nao gosta de apenas doar sem ver, prefere estar junto, e a 

filantropia proporciona isto a seus colaboradores. 

Organiza<;oes nao governamentais: sao organiza<;oes que, na decada de 1970, tiveram 

crescimentos representativos, gerando grandes correntes de colaboradores e fils dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Cerca de 68% delas surgiram naquele contexto. A rigor, a ONG difere das organiza<;oes 

filantr6picas por nao exercer nenhum tipo de caridade, chegando ate a se posicionar contra esta 

atitude. 

A ONG luta pelo direito e pela igualdade de todos. E uma organiza<;ao comprometida com a 

sociedade civil, com movimentos sociais e com a transforma<;ao social. 
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Diferenciam-se das Associa<;:oes por estarem voltadas a "terceiros", nao buscando os seus 

objetivos comuns. 

Outro detalhe importante: a ONG leva "ao pe da letra" o conceito sem fins lucrativos. Para 

que nao haja duvidas entre possiveis fraudes, os diretores nao podem sequer receber remunera<;:ao 

por meio de salario. 

Quando uma ONG desaparece, seus bens devem ser doados para uma outra organiza<;:ao do 

mesmo genero. Outra caracteristica das ONGs e sua aliena<;:ao em rela<;:ao ao Estado e ao mercado, 

que conseqiientemente da a estas organiza<;:oes uma maneira distinta de se administrar, dando enfase 

a movimentos sociais emergentes, como o preconceito, direitos humanos, ecologia,educa<;:ao, saude 

etc. 

Funda~oes : tomaram-se cada vez mais importantes no contexto social, pois vern trazendo a 

parceria entre o segundo setor e o terceiro setor. E uma categoria de conota<;:ao essencialmente 

juridica. 

A cria<;:ao de uma funda<;:ao se da, segundo o C6digo Civil, pelo instituidor, que atraves de 

uma escritura ou testamento, destina bens livres, especificando o fim a ser alcan<;:ado. 

Trabalham tambem com varios fins: educa<;:ao, saude, qualidade de vida, etc. Atraves das 

institui<;:oes que serviram de base a este trabalho, somando-se aos conceitos legais e estruturais 

tambem aqui apresentados, sera possivel verificar as similaridades e diferen<;:as que tais entidades 

comportam. 
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4.1 Estrutura 

4.1.1 Conceito 

Condensando os principais pontos em comum encontrados nas diversas conceitua~oes sobre 

as Funda~oes, pode-se considerar o seguinte conceito para esta entidade: 

Funda~ao e a reuniao de urn conjunto de bens com urn fim determinado; e a institui~ao 

aliceryada sobre urn capital legado para obras de beneficencia publica; e, portanto, urn patrimonio 

destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma causa de interesse publico determinada, que adquire 

personifica~ao juridica por iniciativa de seu instituidor. 

As Funda~oes podem ser criadas pelo Estado, assumindo a natureza de pessoa juridica de 

direito publico. Sao consideradas de direito privado quando criada ou por individuos ou por 

empresas. Existe ainda mais urn tipo de funda~ao: as chamadas "Funda~oes" de Apoio" que tern sua 

estrutura voltada para a Universidade que a originou. 

Uma entidade juridica- sejam as sociedades civis, limitadas ou por a~oes- para citar apenas 

as mais comuns, para passar a existir decorrem da reuniao de pessoas que se propoem a trabalhar 

juntas por urn objetivo comum. 

As Funda~oes sao tipos especiais de pessoas juridicas, pois podem ser constituidas a partir da 

decisao de urn unico individuo e pode, ainda, passar a existir ate mesmo depois da morte de seu 

instituidor, em cumprimento as disposi~oes testamentlirias. 

0 primeiro momento sua constitui~ao se da pela reuniao de bens e a sua destina~ao a uma 

finalidade, determinada pelo instituidor. 

Observemos a segmr a parte estrutural no tocante aos principios legais, contabeis e 

financeiros sob os quais as Funda~oes se movimentam. 
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4.1.2 Legisla«;ao 

Ha muito pouco tempo atras, a legisla<;ao brasileira nao fazia distin<;ao entre as 

diferentes organiza<;oes genericamente incluidas no terceiro setor, todas abrigadas sob o mesmo 

estatuto juridico, mas podendo assumir diferentes formatos legais. 

Este fato gerava uma serie de distor<;oes e barreiras ao crescimento das institui<;oes que 

efetivamente tinham finalidade e a<;ao publica, sem fins lucrativos. Por conta disso, a partir de 1996, 

intensificaram-se os debates e a movimenta<;ao da sociedade civil organizada, liderados pelo 

Conselho do Comunidade Solidaria, que culminou com a aprova<;ao de uma nova regula<;ao para o 

setor. 

A Lei 9.790, de mar<;o de 1999, tambem conhecida como novo marco legal do terceiro setor, 

introduziu importantes altera<;oes, dentre as quais destacam-se: os novos criterios de classifica<;ao 

das entidades sem fins lucrativos de caniter publico, inclusive reconhecendo outras areas de atua<;ao 

social antes nao contempladas legalmente; as novas possibilidades no sistema de articula<;ao entre as 

institui<;oes de direito privado e publico; e, a possibilidade de remunera<;ao dos dirigentes das 

institui<;oes sem fins lucrativos. 

E born lembrar que apesar das mudan<;as significativas, as qualifica<;oes anteriores das 

institui<;oes do terceiro setor - certificado de fins filantr6picos e titulo de utilidade publica federal -

continuam vigorando concomitantemente. 

A fim de qualificar juridicamente as organiza<;oes do terceiro setor, a nova lei criou a figura 

da "Organiza<;ao da Sociedade Civil de futeresse Publico" (OSCIP), titulo que objetiva diferenciar 

aquelas institui<;oes privadas de interesse publico. 

Para tornar-se uma OSCIP, as pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos, 

qualificadas com base em outros diplomas legais - titulo de utilidade publica e certificado de fins 

filantr6picos -, terao que atender a requisitos estabelecidos em lei. 
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Vale destacar que a mudans;a da conformas;ao juridica das instituis;oes e opcional e nao 

significa perda dos beneficios fiscais ja usufruidos. Para aquelas que optarem pela mudans;a, sera 

assegurada a manutens;ao simultanea das qualificas;oes ( da antiga e da nova lei) por urn prazo de 

cmco anos. 

A entidade que deseja se qualificar como OSCIP deve fazer uma solicitas;ao formal ao 

Ministerio da Justis;a, anexando c6pia de uma serie de documentos. 0 art. 5 da Lei 9.790/99 possui 

uma descris;ao detalhada destes documentos. 

A entidade que deseja se qualificar como OSCIP deve fazer uma solicitas;ao formal ao 

Ministerio da Justis;a, anexando c6pia de uma serie de documentos. 0 art. 5 da Lei 9.790/99 possui 

uma descris;ao detalhada destes documentos. 

Ademais, mesmo a qualificas;ao como OSCIP nao dispensa, para a utilizas;ao de beneficios 

fiscais, o credenciamento junto aos 6rgaos governamentais: 

Registro de Declaras;ao de Utilidade Publica Federal, concedida pelo Ministerio da Justis;a, 

Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), vinculado ao Ministerio da 

Previdencia, para obtens;ao do Certificado de Fins Filantr6picos. 

Podem ser qualificadas como OSCIP as organizas;oes que realizam assistencia social, 

atividades culturais, defesa e conservas;ao do patrimonio hist6rico e artistico, educas;ao e saude 

gratuita, preservas;ao e conservas;ao do meio ambiente e promos;ao do voluntariado, dentre outras. 

Dessa maneira, admitindo a existencia de entidades de direito privado com objetivo publico, 

foram excluidas da composis;ao do terceiro setor, para efeitos legais, as instituis;oes estatais, as 

organizas;oes de mercado, as cooperativas, as organizas;oes sindicais, as entidades representativas de 

profissao ou partido politico, os fundos de previdencia e de pensao e as instituis;oes vinculadas a 

igrejas ou praticas devocionais, com exces;ao daquelas que visam apenas bern comum. 
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Entretanto, apesar da importancia, para o setor, do reconhecimento juridico qualificado, as 

mudan<;as introduzidas pela lei nao parecem ter sido ainda assimiladas pela cultura organizacional 

das entidades e govemos. De fato, passados dois anos de promulga<;ao da lei, apenas 600 

organiza<;oes solicitaram ao Ministerio da Justi<;a a qualifica<;ao de OSCIP. 

Por nao atenderem as exigencias estatutarias ou apresentarem finalidades em desacordo com 

a legisla<;ao, somente 35% destas tiveram seus pedidos deferidos. 

0 argumento corrente para a baixa adesao ao novo titulo e de que existem custos envolvidos 

no processo de requerimento e de que as vantagens oriundas da qualifica<;ao ainda sao pequenas, o 

que e exemplificado pela falta de uma legisla<;ao tributaria complementar que modifique a atual 

estrutura de incentivos fiscais (aplicavel as entidades de utilidade publicae filantr6picas) destinados 

as organiza<;oes do terceiro setor. 

De fato, a legisla<;ao das OSCIPs nao avan<;a na questao do financiamento publico ao setor. 

Pela regra atual (Lei no 9.250/95), nao ha possibilidade de dedu<;oes das contribui<;oes feitas as 

entidades privadas sem fins lucrativos por pessoas fisicas, e, no caso do imposto de renda de pessoas 

juridicas 0 limite de dedutibilidade e de 2% sobre 0 lucro operacional. 

Pela legisla<;ao tributaria, para que as institui<;oes sejam habilitadas a receber doa<;oes 

passiveis de dedu<;ao, e necessaria obter o titulo de utilidade publica federal junto a Secretaria 

Nacional de Justi<;a (Ministerio da Justi<;a). 

A imunidade tributaria concedida ao setor isenta o pagamento de imposto de renda, sobre o 

patrimonio e servi<;os as institui<;oes de educa<;ao e de as~istencia social, desde que estas apliquem 

todos os seus recursos no pais, na manuten<;ao dos objetivos institucionais e que nao distribuam 

parcela do patrimonio ou rendas como lucro. 

A legisla<;ao vigente permite que qualquer estabelecimento privado de ensino ou qualquer 

associa<;ao de beneficia mutuo atuando em area compativel com "conceitua<;ao elevada" possa estar 

constitucionalmente imune de impastos. 
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A Lei 9.732, de dezembro de 1998, buscou alterar este quadro ao retirar a isenc;ao patronal 

para a Previdencia de parte das 6.324 entidades filantr6picas registradas no Conselho Nacional de 

Assistencia Social (CNAS), com as seguintes condicionantes: 

- Santas Casas - aquelas que atendem a mais de 60% de seus pacientes pelo SUS 

continuariam com isenc;ao total da contribuic;ao patronal para a previdencia. 

- Hospitais - para os que nao tern fins lucrativos mas destinam ate 60% dos leitos pelo SUS, 

a isenc;ao seria proporcional ao mimero de atendimentos prestados atraves do SUS. 

- Colegios e Universidades - os que detem certificado de filantropia continuariam isentos na 

proporc;ao do mimero de bolsas de estudo concedidas gratuitamente na sua integralidade. 

No entanto, a medida provocou sucessiVos protestos e reclamac;oes, de modo que em 

novembro de 1999 o Supremo Tribunal Federal concedeu medida liminar garantindo a isenc;ao do 

pagamento de contribuic;ao previdenciaria a hospitais e escolas (universidades) que prestam 

assistencia social. 

A decisao do STF tambem favoreceu as demais entidades atingidas pela Lei 9.732/98. A 

questao principal ainda se encontra pendente de julgamento. 

Quanto as novas possibilidades de articulac;ao entre Estado e terceiro setor, foi criado o 

Termo de Parceria, instrumento que estabelece clausulas que definem objetivos, metas, resultados a 

serem atingidos, cronograma de execuc;ao,criterios de avaliac;ao de desempenho, indicadores e 

previsao de receitas e despesas, das ac;oes a serem realizadas. 

A ideia aqui e a de conferir maior transparencia aos processes de negociac;ao, facilitar o 

controle administrative e a avaliac;ao da utilizac;ao dos recursos publicos e proporcionar uma 

melhoria na qualidade dos servic;os oferecidos, ao induzir as atividades de planejamento e gestao das 

organizac;oes. 
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Ao Estado cabeni fiscalizar a utiliza9ao dos recursos publicos pelas rnesrnas, atraves da 

observa9ao dos resultados das atividades desenvolvidas. E irnportante ressaltar ainda que a escolha 

de urna OSCIP por urn 6rgao govemarnental para a celebra9ao do Termo de Parceria podeni ser 

realizada por rneio de concurso de projetos. 

Apesar de vigente, o Termo de Parceria ainda nao vern sendo rnuito utilizado, de modo que 

articula9ao entre Estado e terceiro setor ainda ocorre, rnajoritariarnente, atraves dos dois sistemas 

convencionais: convenios e contratos. 

Os contratos sao regidos pela Lei 8.666/93, tarnbern conhecida como lei das licita9oes, pela 

qual a celebra9ao de contratos deve ocorrer mediante processo de concorrencia. Ja os convenios, 

forma dorninante no relacionarnento entre govemos e organiza9oes do terceiro setor, sao regidos 

pela Instru9ao Normativa n°1, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Vale destacar ainda que a nova lei abre, pela prirneira vez, a possibilidade de as entidades 

sern fins lucrativos rernunerarern seus dirigentes. Pela Lei 9.790/99, a rernunera9ao dos dirigentes de 

urna institui9ao podera constar de seu estatuto, desde que cornpativel corn os valores praticados no 

rnercado de trabalho local. 

Urna observa9aO irnportante e que aquelas institui9oes que possuern Declara9aO de Utilidade 

Publica e/ ou de Certificado de Fins Filantr6picos, caso venharn a pleitear a qualifica9ao como 

OSCIP, nao poderao rernunerar seus dirigentes no periodo ern que for permitido acumular as 

qualifica9oes ern questao. 

Consultando o site do Ministerio da Justi9a na Internet e possivel encontrar toda a legisla9ao 

sobre a concessao do titulo de utilidade publica federal, bern como o Decreto 3.100, de julho de 

1999, que regularnenta a Lei 9.790/99. 

Alern disto, o Ministerio da Justi9a pretende colocar na rede a listagern das cerca de 8,5 mil 

institui9oes consideradas de utilidade publica federal, e das institui9oes que perderern o titulo, corn o 

objetivo de tomar transparente e aprirnorar o controle social sobre as rnesrnas. 
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Esta iniciativa reveste-se de importancia dadas as carencias de informa96es sobre o segmento 

e para auxiliar na tarefa de fiscaliza(fao e acompanhamento por parte do govemo. Ha tambem uma 

lista com todas as institui96es que pediram o titulo de OSCIP. 

Ja em visita aos sites da Rede de Inforrna(f6es para o Terceiro Setor (Rits) e da Associa9ao 

Brasileira de Organiza96es Nao Govemamentais - Abong tambem podem ser encontradas 

orienta96es para as institui96es do terceiro setor. 

Reitero a sugestao de aumentar conhecimentos e aprofundar conceitos em visitas a estes sites 

e a toda a literatura mencionada na bibliografia deste trabalho. 

As funda96es, dado seu perfil, tern uma legisla(fao muito especifica, que em alguns 

momentos pode ser tomar difusa. Por essa razao, vern crescendo o interesse por esta entidade, 

especialmente no tocante a isen96es tributarias a que sao sujeitas; fato que conduz a constantes 

auditorias que podem ser de iniciativa do Govemo, seja na esfera Municipal, Estadual ou Federal; 

tambem podem ser de iniciativa dos 6rgaos repassadores de recursos, e ainda, pode ser de iniciativa 

da propria institui9ao. 

4.1.3 Tributa.;ao e Obriga.;oes Fiscais 

A seguir, uma concisa listagem relativa a carga tributaria padrao a que se submetem todas as 

Funda96es, bern como sua fundamenta9ao legal, em breves excertos, que podem ser posteriormente 

verificados: 
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4.1.3.1 - CSLL, COFINS E PIS I PASEP 

LEI No 10.833/2003 

Cf. Art. 30 e seus panigrafos - incidindo sobre o faturamento mensal pela remunerac;;ao de servic;;os 

profissionais prestados por pessoas juridicas para a FUNDA<;AO nos percentuais previstos no art. 

31 e seus panigrafos, exceto pelas mencionadas no art. 32 (alterado pela Lei no 10.865104). 

"Art. 31-0 valor da CSLL, do COFINS e da contribuic;;ao para o PIS I PASEP, de que trata o art. 

30, sera determinado mediante a aplicac;;ao, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65%, 

correspondente a soma das aliquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente. 

§ 1o- As aliquotas de 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento) e 3% (tres por cento) aplicam

se inclusive na hip6tese de a prestadora do servic;;o enquadrar-se no regime de nao-cumulatividade 

na cobranc;;a da contribuic;;ao para o PIS I PASEP e do COFINS. 

§ 2o- No caso de pessoa juridica beneficiaria de isenc;;ao, na forma de legislac;;ao especifica, de uma 

ou mais das contribuic;;oes de que trata este artigo, a retenc;;ao dar-se-a mediante a aplicac;;ao da 

aliquota especifica correspondente as contribuic;;oes nao alcanc;;adas pela isenc;;ao. 

§ 3o- E dispensada a retenc;;ao para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais )." 

Nota: paragrafo terceiro acrescentado pelo art. Soda Lei no 10.925, de 2310712004. 

"Art. 32- A retenc;;ao de que trata o art. 30 nao sera exigida na hip6tese de pagamentos efetuados a: 

I- cooperativas, relativa a CSLL; 

II- empresas estrangeiras de transporte de valores; 

III- pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES." 

Nota: com alterac;;ao pela Lei no 10.865, de 30104/2004. 
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4.1.3.2 - COFINS 

LEIN° 10.83312003 

"Art. 10- Permanecem sujeitas as normas da legisla<;ao do COFINS, vigentes anteriormente a esta 

Lei, nao se lhes aplicando as disposi<;oes dos arts. 1o a 8o (grifamos): 

( ... ) 

IV- as pessoas juridicas imunes a impastos;" 

V. Art. 150, VI, "C" da CF I 88: 

"C - ... institui<;oes de educa<;ao e de assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 

da lei;" 

v. Art. 14 do CTN- Lei no 5.172166. 

v. M. Provis6ria no 2.158-3512001: 

"Art. 14- Em rela<;ao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, sao isentas 

do COFINS as receitas (grifamos): 

( ... ) 

X- relativas as atividades pr6prias das entidades a que se refere o art. 13." 

"Art. 13 - A contribui<;ao para o PIS I P ASEP sera determinada com base na folha de salarios, a 

aliquota de urn por cento, pelas seguintes entidades: 

( ... ) 
III- institui<;oes de educa<;ao e de assistencia social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10 

de dezembro de 1997; 

( ... ) 
VIII- funda<;oes de direito privado ... " 
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4.1.3.3 - PIS I P ASEP 

LEI No 10.63712002 

"Art. 8° - Permanecem sujeitas as normas de legisla<;ao da contribui<;ao para o PIS I PASEP, 

vigentes anteriormente a esta Lei, nao se aplicando as disposi<;oes dos arts. 1o a 6o (grifamos): 
I 

( ... ) 

IV- as pessoas juridicas imunes a impostos;" 

v. Art. 150, VI, "C" da CF I 88: 

"C - ... institui<;oes de educa<;ao e de assistencia social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites 

da Lei;" 

v. Art. 14 do CTN- Lei no 5.172166. 

v. M. Provis6ria no 2.158-35/2001: 

"Art. 13 - A contribui<;ao para o PIS I P ASEP seni determinada com base na folha de sahirios, a 
aliquota de urn por cento, pelas seguintes entidades: 

( ... ) 

III- institui<;oes de educa<;ao e de assistencia social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10 

de dezembro de 1997; 

( ... ) 

VIII- funda<;oes de direito privado ... " 

4.1.4 Titula«;oes 

Conforme mencionado anteriormente, existem ainda, algumas titula<;oes a que as funda<;oes 

poderao requerer, as quais listo e explico urn pouco mais a respeito, com o intuito de explicar a 

utilidade de cada uma, sem urn alto nivel de detalhamento, pois poderia se incorrer em delongas e 

repeti<;oes desnecessarias, especialmente quando se recorda que e possivel e necessario recorrer a 
legisla<;ao e demais literaturas sugeridas a seguir: 
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4.1.4.1 Declaracao de Utilidade Publica Federal: 

A posse deste titulo, implica a entidade assumir a obrigayao de apresentar anualmente, ate 30 

de abril, ao Ministerio da Justi9a, relat6rio circunstanciado dos servi9os prestados a coletividade no 

ano civil anterior, devidamente acompanhado do demonstrative das receitas e despesas realizadas no 

periodo, ainda que nao tenham sido subvencionadas. Caso parte das receitas tenha sido fruto de 

subven9ao da Uniao, o relat6rio deveni ser acompanhado da prova de publica9ao das demonstrayoes 

financeiras. 

Fundamenta9ao Legal: 

Lei 91, de 28/8/1935 

DL 50.517, de 2/5/1961 

DL 3.415, de 19/4/2000 

A declarayao e precedida de avalia9ao de requerimento e documentayao especifica 

processada na Divisao de Outorgas e titulos do Ministerio da Justi9a. 

4.1.4.2Registro no Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS): 

Registra entidades sem fins lucrativos que promovam as seguintes atividades: 

- proteyaO a familia, infiincia, matemidade, adolescencia e velhice; 

- amparo as crianyas e adolescente carentes; 

- a9oes de prevenyao, habilitayao, reabilita9ao e integra9ao a vida comunitaria de pessoas portadoras 

de deficiencias; 

- integra9ao ao mercado de trabalho; 

- assistencia educacional e de saude; 

- desenvolvimento da cultura; 

- atendimento e assessoramento aos beneficiaries da Lei Organica da Assistencia Social e defesa e 

garantia de seus direitos. 
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Corn decorrencia do registro, a entidade assurnira a obriga9ao de cornumcar ao CNAS 

qualquer altera9ao no estatuto ou cornposi9ao da diretoria, encarninhando copia do ato 

correspondente, alern de manter atualizados os dados cadastrais, inclusive endere9o e telefone. 

Como vantagern tera a possibilidade de acesso a recursos publicos por rneio de subven9oes ou 

convenios corn o CNAS e fundos. 

Fundarnenta9ao Legal: 

Resolu9ao CNAS 31, de 24/2/1999 

4.1.4.3 Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social: 

0 docurnento e ernitido se aprovado p6s analises, os registros contabeis da requerente 

referentes aos tres ultirnos exercicios - tais como Balan9os Patrirnoniais, Dernonstra9ao de 

Resultado, Dernonstra9ao de Origens e Aplica9ao de Recursos, Notas Explicativas, Pareceres de 

Auditoria; e ainda analise dos dernais registros da entidade como: Estatuto, CNPJ, Declara9ao de 

Utilidade Publica, Resurno da rnensura9ao dos gastos e despesas efetivados relacionados corn a 

atividade assistencial. 

De posse deste certificado, ap6s a publica9ao no Diario Oficial da Uniao, e expedido o 

"Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos" ern favor da institui9ao. 

A principal vantagern derivada do certificado e a possibilidade de isen9ao do recolhirnento 

da cota patronal da contribui9ao previdenciaria incidente sobre a folha de pagarnento da entidade, a 

qual dependera de procedirnento especifico no posto local do INSS. 

Fundarnenta9ao Legal: 

Decreto 2.536, de 6/4/1998; 

Decreto 3.504, de 13/6/2000; 

Decreto 4.327, de 8/8/2002; 

Decreto 4.381, de 21/112002; 



ResolU<;ao CNAS 177, de 1 0/8/2000; 

Resolu9ao CNAS 002, de 22/112002; 

Resolu9ao CNAS 107, de 14/8/2002. 

4.1.4.4 Oualificacao como Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico-OSCIP: 
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A Qualifica9ao como OSCIP e privativa das entidades que executem diretamente programas 

nas areas abaixo ou que efetuem doa9oes ou prestem servi9os intermediarios de apoio as 

organiza9oes que exewam atividades como: 

- Promo9ao da assistencia social; 

- Promo9ao gratuita da saude, observando a forma complementar prevista em Lei; 

- Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, promo9ao e divulga9oes de 

informa9oes e conhecimentos tecnicos e cientificos. 

0 processo de qualifica9ao tern inicio com a analise da documenta9ao que atenda aos 

principios fundamentais da Contabilidade e as N ormas Brasileiras de Contabilidade bern como dos 

principios juridicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiencia. 

Dentre as vantagens de ser qualificada como OSCIP pode-se mencionar o acesso a recursos 

publicos para financiamento de projetos via termo de parceria; acesso a recursos privados, pelo usa 

de incentivos fiscais pela empresa patrocinadora, que deduz as doa9oes como despesa; possibilidade 

de receber doa9oes de hens m6veis da Uniao e de mercadorias apreendidas pela Secretaria da 

Receita Federal. 

Fundamenta9ao Legal: 

Lei 9.790, de 23/3/1999; 

Decreta 3.100, de 30/6/1999; 

Medida Provis6ria 2.216-37, de 31/8/2001. 
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4.2 Tipifica~oes 

E essencial para determinar o regime juridico da fundac;ao a finalidade e o interesse que 

persegue, isto e, se se trata de interesse particular ou interesse publico, compreendido este nao como 

uma somat6ria de interesses individuais ou como o interesse do Estado, mas como uma dimensao 

publica num plexo de interesses individuais. 

Todas as Fundac;oes tern atuac;ao, legislac;ao e carga tributaria muito semelhantes, porem, 

como pudemos vislumbrar atraves dos quesitos necessarios as emissoes das certidoes acima 

mencionadas, existem diferenc;as entre as Fundac;oes, que alteram tambem seu perfil contabil, 

juridico e social, em conformidade com area de atuac;ao de cada uma delas, conforme esclarecemos 

a segmr. 

4.2.1 Funda~oes Publicas 

As Fundac;oes Publicas, somente sao instituidas pelo poder publico e mediante lei. 

Como conceito especifico, pode-se afirmar que uma Fundac;ao Publica e pessoa de direito 

publico de capacidade exclusivamente administrativa. 

0 artigo 5°, inciso IV do Decreto-lei n° 200/67, nao traz uma definic;ao de fundac;ao, mas lhe 

atribui as seguintes qualidades: somente pode ser instituida pelo poder publico, custeada por 

recursos publicos e que se constitui mediante lei, portanto, deve se submeter as normas de direito 

publico. 

Outrossim, e importante destacar que a fundac;ao publica tern imunidade tributaria posto que 

pessoa juridica de direito publico, em conformidade com o disposto no artigo 150, inciso VI, letra 

"a" e §2° da Constituic;ao Federal. 



Caracteristicas que identificarn as funda<;oes publicas: 

1- origem na vontade do poder publico; 

2- fins nao lucrativos; 

3- finalidade de interesse coletivo; 

4- ausencia de liberdade na fixa<;ao ou rnodifica<;ao dos pr6prios fins; 

5- irnpossibilidade de se extinguir por vontade propria; 

6- tutela e vigilancia do Estado; 

7- disposi<;ao, ern geral, de prerrogativas autoritarias. 

4.2.2 Funda.;oes Privadas 
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As Funda<;oes privadas tomararn-se cada vez rnais irnportantes no contexto social. Varios 

names farnosos derarn origem a estas, como Ayrton Senna, Getulio Vargas, Roberto Marinho e 

Leonardo da Vinci. V arias ernpresas tarnbern fundararn as suas, trazendo a parceria entre as 

atividades de rnesrno objeto social. 

Conforme ja rnencionado a cria<;ao de urna funda<;ao se da, segundo o C6digo Civil, pelo 

instituidor, que atraves de urna escritura ou testamento, destina bens livres, especificando o firn a ser 

alcan<;ado. Trabalharn tarnbern corn varios fins: educa<;ao, saude, qualidade de vida, etc. 

Existern algumas discrepancias quanta a classifica<;ao juridica da entidade privada assirn, 

para identificar o regime a que deve se subrneter urna funda<;ao privada e preciso alern de identificar 

a proveniencia dos recursos para a rnanten<;a da funda<;ao, tarnbern identificar a atividade a ser 

executada pela funda<;ao privada: se prestadora de servi<;o essencialrnente publico, exercendo 

atividades tipicas da Adrninistra<;ao Publica, a influencia do regime juridico de direito publico a que 

devera se subrneter e exigencia prirneira para suas atividades. 
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As funda<;oes privadas podem ter imunidade tribubiria e outras isen<;oes legais se atuarem na 

area de servi<;o publico essencial. Nesse caso, tern imunidade tributaria nao em razao de ser ente 

fundacional, mas por exercerem atividades ligadas a servi<;o publico essencial. 

E importante ressalvar a grande inova<;ao trazida pelo Novo C6digo Civil Brasileiro, em seu 

artigo 69, sobre a extin<;ao de uma funda<;ao privada. Segundo tal disposi<;ao, alem do Ministerio 

Publico, qualquer interessado podera promover a extin<;ao da funda<;ao privada quando a finalidade 

a que visa a funda<;ao se tomar ilicita, impossivel ou inutil. 

Quanto as fundac;oes privadas: 

1- origem na vontade de particulares; 

2- fins geralmente lucrativos ou sem fins lucrativos; 

3- finalidade de interesse particular; 

4- liberdade de fixar, modificar ou extinguir os pr6prios fins; 

5- liberdade de se extinguir; 

6- sujei<;ao a controle negativo ou simples fiscaliza<;ao; 

7- ausencia de prerrogativas autoritarias. 

4.2.3 Funda~oes de Apoio 

Inicialmente e preciso lembrar que as chamadas funda<;oes de apoio ao ensino superior, nao 

sao uma terceira modalidade de funda<;ao, tampouco especie "sui generis" de funda<;ao. Pertencem 

ao genero funda<;ao privada, aplicando-se as mesmas regras, devendo se instituir mediante escritura 

publica, se for uma funda<;ao privada propriamente dita, obedecendo o regime juridico de direito 

privado, ou mediante autoriza<;ao legislativa, se criada por ente publico, sob a influencia das regras 

do regime juridico de direito publico. 
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A dificuldade permanece, entretanto, em identificar as funda9oes privadas que nao exercem 

atividades afetas exclusivamente ao regime de direito privado e adotar tratamento juridico adequado 

as mesmas. 

Como ja afirmado, se o poder publico cria uma funda9ao privada, com recursos mesmo que 

parcialmente publicos, ela deve ser instituida mediante autorizavao legislativa. Da mesma forma a 

funda9ao privada de apoio, criada por particulares e que exerce atividade na esfera do servi9o 

publico, vinculada ou dependente de alguma forma de recursos publicos, ou que somente atraves da 

Administra9ao Publica suas atividades possam ser viaveis. Nesse caso, deve seguir, entao, os 

mesmos passos daquela criada pelo poder publico. 

Atualmente, as fundavoes de ap01o criadas por particulares, tem-se constituido 

exclusivamente atraves de escritura publica, ou seja, sem autorizavao legislativa e tern se submetido 

apenas as regras de direito civil. Porem, como vimos, esta pratica defendida no tratamento hoje 

aplicado a essas fundavoes nao satisfaz a legalidade. 

Devemos atentar que as funda9oes de ap01o nao preenchem os requisitos para que sua 

constitui9ao seja feita exclusivamente por escritura publica. As atividades que executam, a 

finalidade que persegue, suas relavoes internas, com terceiros e com o poder publico, seu patrimonio 

e receita, com vinculo tao estreito com a Administra9ao Publica, exige autoriza9ao legal para sua 

atuavao. 

Mesmo reconhecendo-se que s6 existem dois tipos basilares de fundavoes, as funda9oes de 

apoio, em tese, privadas, nao preenchem as caracteristicas mencionadas das fundavoes privadas, ao 

estabelecerem fins nao lucrativos. Por sua finalidade nao perseguir interesse particular, ou ainda, por 

nao ter liberdade de fixar, modificar ou extinguir os pr6prios fins, ja que sua criavao depende do 

estabelecimento de fim especifico para colaborar com uma universidade, ademais do controle 

finalistico do Ministerio Publico. 

Sendo criadas para atuar em colabora9ao com atividade de servi9o publico, perseguir o 

interesse coletivo (publico), e em grande parte, recebendo recursos publicos de alguma forma, seja 
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atraves de subvens;oes, ocupas;ao de espas;o publico, ou utilizas;ao dos recursos humanos do servis;o 

publico, se aproximam mais das caracteristicas das fundas;oes publicas do que das privadas. 

A conclusao que se alcans;a e que uma fundas;ao de apoio nos moldes atuais, nao e, 

claramente, uma fundas;ao privada propriamente dita, e a interpenetras;ao de suas relas;oes com o 

poder publico exige dela cumprimento de requisitos formais, e sofre influxo de principios e, por 

vezes, normas, de direito publico, portanto, em funs;ao de suas atividades e de seu vinculo com as 

universidades, as fundas;oes de apoio ora sofrem influencia das normas de direito publico e ora de 

direito privado, em conformidade com as descris;oes previstas e estabelecidas na legislas;ao 

pertinente. 

Cabe lembrar que urn ente, ou mesmo uma determinada norma, criada para atender 

determinado fim, pode acabar por se prestar a finalidade totalmente diversa daquela para a qual foi 

criada. Nesse caso, trata-se de desvio de finalidade e ha mecanismos legais, embora dificeis, para 

esse controle. 

As fundas;oes de apoio podem ate mesmo ter patrimonio proprio constituido e receitas 

pr6prias, o que nao exclui necessariamente sua relas;ao de dependencia da Administras;ao Publica a 

qual esta vinculada. Se para seu funcionamento pleno depende da Administras;ao, claro esta que nao 

ha liberdade de atuas;ao e constituis;ao tal como uma fundas;ao privada propriamente dita. 

As fundas;oes de apoio apresentam situas;oes peculiares, nao se enquadram no modelo do 

artigo 5°, inciso IV do Decreto-Lei 200/67, por nao serem criadas em virtude de autorizas;ao 

legislativa, tampouco consistem em fundas;ao publica, nao integrando a Administras;ao Publica 

Indireta. 

4.3 Tipos Selecionados 

Com a intens;ao de fixar e melhor demonstrar a forma de atuas;ao dos tres tipos mencionados 

de Fundas;oes, servem de exemplo as tres instituis;oes seguintes: 
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4.3.1 Instituicao Privada: Fundacao Carlos Chagas - FCC 

A FUNDA<;AO CARLOS CHAGAS (FCC) e entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, reconhecida como de Utilidade Publica nos ambitos federal, estadual e municipal, foi 

criada em 1964, tinha como finalidade a realiza<;ao do exames vestibulares para a area biomedica. 

A partir de 1968, passou a atuar tambem no campo da sele<;ao de recursos humanos, 

prestando servi<;os tecnicos especializados a 6rgaos publicos e empresas privadas, na realiza<;ao de 

processos seletivos para uma grande popula<;ao de candidatos. 

Com mais de 2.300 concursos realizados e mais de 21 milhoes de candidatos em todo o 

territ6rio nacional, a FCC encontra-se plenamente habilitada a realizar todo tipo de concurso, bern 

como a desenvolver projetos de avalia<;ao educacional, independentemente de sua dimensao ou 

abrangencia geografica. 

Os requisitos de seguran<;a e confiabilidade, aliados a qualidade dos servi<;os prestados, sao a 

marca da Funda<;ao Carlos Chagas. Para que prestar urn servi<;o de excelente qualidade, conta com 

uma equipe de profissionais experimentados e altamente qualificados no campo de planejamento e 

de execu<;ao de processos de sele<;ao e avalia<;ao educacional. 

Esses profissionais acreditam ser sempre indispensavel equacionar cada trabalho segundo os 

interesses e necessidades de cada cliente, sejam eles institui<;oes publicas ou privadas, tanto a nivel 

nacional, regional ou local, atuando nos mais diversos setores de atividades. 

Instalada em tres modemos predios pr6prios, com area total construida de mais de 4.000m2
, a FCC 

conta com urn sofisticado sistema de seguran<;a - que inclui circuito fechado de monitoramento por 

TV, computadores de ultima gera<;ao e grafica especializada destinada exclusivamente a impressao 

de materiais relativos aos processos seletivos e provas. 

Como entidade sem fins lucrativos, a FCC tern condi<;oes de oferecer seus servi<;os a pre<;os 

acessiveis, permitindo a todas as institui<;oes que necessitarem de urn processo seletivo usufruir da 

qualidade de nosso trabalho. 
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A FCC atua, tam bern, desde 1971, no campo da pesquisa educacional. 0 Departamento de 

Pesquisas Educacionais (DPE) compoe-se de pesquisadores altamente especializados, que 

desenvolvem projetos voltados, principalmente, para politicas de alfabetizac;:ao e de ensino de 1 o e 2° 

grau; educac;:ao da crianc;:a de 0 a 6 anos; trabalho e educac;:ao; relac;:oes de genero. 

Esses projetos, bern como os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores de outras 

instituic;:oes, integram o "Cademos de Pesquisa" e o "Estudos em Avaliac;:ao Educacional", 

publicados e distribuidos regularmente pela FCC. 0 DPE presta, ainda, assessoria e treinamento a 

outras instituic;:oes de pesquisa, a 6rgaos publicos e privados nacionais e intemacionais que atuam 

em areas afins. 

Possui renomada biblioteca, especializada em Educac;:ao conta com acervo significativo, 

compondo-se de cerca de 13.000 titulos de livros, artigos de peri6dicos, alem de utilizar diferentes 

titulos de cd-rom e pesquisas on-line em variadas bases de dados nacionais e intemacionais. Os 

usuarios podem contar ainda com bases de dados desenvolvidas e/ou alimentadas intemamente. 

0 Departamento de Pesquisas Educacionais - DPE da Fundac;:ao Carlos Chagas foi criado em 

1971 e abriga alguns dos grupos de pesquisa mais conhecidos do pais. 

Tern desenvolvido urn amplo espectro de investigac;:oes interdisciplinares voltadas para a 

relac;:ao da Educac;:ao com os problemas e perspectivas sociais do pais, muitas delas pioneiras no 

campo da educac;:ao basica, da avaliac;:ao educacional, da educac;:ao e trabalho, das politicas sociais, 

hist6ria e pedagogia voltadas a in:ffincia, das relac;:oes de genero, dos direitos reprodutivos, das 

relac;:oes raciais, do ensino medio. 

Para desenvolver suas pesquisas, o DPE tern contado com o apoio de agencias nacionais e 

intemacionais, como FINEP, CPNq, INEP, FAPESP, Fundac;:ao FORD, Fundac;:ao MacArthur, 

VITAE, Van Leer, Banco Mundial, entre muitas outras. 
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Alem de pesquisas, o DPE promove semimirios e cursos, desenvolve projetos de assessoria a 

outras institui<;oes de pesquisa, bern como a 6rgaos publicos e privados nacionais e internacionais 

que atuam em areas afins; produz materiais (livros e videos), publica livros e revistas especializadas. 

4.3.2 Instituicao Privada : Fundacao Brasileira de Contabilidade - FBC 

A Funda((ao Brasileira de Contabilidade - FBC e uma entidade de natureza cultural com 

personalidade juridica de direito privado sem fins lucrativos e esta estabelecida no 4° andar da sede 

do Conselho Federal de Contabilidade. 

No cumprimento de sua finalidade, a FBC podera atuar diretamente ou atraves de convenios 

com entidades publicas e privadas em nivel nacional e internacional. Com os seguintes objetivos: 

a) promover e subsidiar programas de ensino, pesquisa, p6s-gradua<;ao e extensao na area da 

contabilidade; 

b) estimular e coordenar a produ<;ao cientifica na area contabil atraves de publica<;oes de livros, 

revistas e peri6dicos; 

c) promover estudos e analises tecnicas de segmentos economicos e sociais em demonstra<;oes 

contabeis para divulga<;ao a sociedade brasileira; 

d) exercer e divulgar outras atividades que signifiquem contribui<;ao para o desenvolvimento 

tecnico, cientifico, cultural e de promo<;ao da contabilidade; 

A receita da FBC provem de recursos provenientes de convenios, acordos, auxilios e 

doa<;oes; remunera<;oes recebidas por servi<;os prestados e renda de direitos autorais, de assinaturas 

de peri6dicos, de venda de livros, outras compativeis com a atividade da FBC. 
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4.3.3 Instituicao Publica Estadual : Fundacao Araucaria 

A Funda<;ao Araucaria faz parte do Sistema Paranaense de Ciencia e Tecnologia,coordenado 

pela Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior- SETI, e atua em conformidade 

com a Politica Estadual de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico na aplica<;ao de recursos do 

Fundo Parana. 

E uma entidade de amparo a pesquisa, iniciou suas atividades no ana de 2000, com urn 

or<;amento de cerca de R$ 5 milhoes - recursos que foram dobrados no ana seguinte - para aplica<;ao 

em programas regulares induzidos e especiais definidos em seu plano de trabalho. Em 2002 a 

Funda<;ao dispoe de recursos da ordem de R$ 13 milhoes. Sao, sem duvida, grandes numeros para 

uma Funda<;ao com menos de tres anos. 

Presta apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do Parana ampara a forma<;ao de 

recursos humanos do Estado do Parana. Seus recursos financeiros tern origem no Fundo Parana, que 

destina 2% da receita tributaria do Estado ao desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. Desse 

percentual, ate 30% sao destinados a Funda<;ao. E uma agencia de fomento, que tern como 

finalidades apoiar a pesquisa e auxiliar na forma<;ao de recursos humanos do Estado. 

Com sede e foro em Curitiba, possui autonomia administrativa e financeira. Conta com urn 

Conselho Superior, de natureza normativa, deliberativa e consultiva, com doze membros mais o 

presidente, indicados pela comunidade cientifica, tecnol6gica e empresarial; urn Conselho Fiscal, 

6rgao de fiscaliza<;ao da gestao financeira da Funda<;ao, constituido de tres membros efetivos e 

respectivos suplentes. Alem disso, tern uma Diretoria Executiva constituida par urn presidente, urn 

diretor cientifico e urn diretor de administra<;ao e finan<;as. 

Conta, ainda, como assessoramento de consultores ad-hoc e Comites Assessores de Area

CAAs, formados par especialistas, em cada uma das seguintes areas do conhecimento consideradas: 

Arquitetura e Urbanismo; Ciencias Agrarias; Ciencias Biol6gicas; Ciencias Sociais e Humanas; 

Economia e Administra<;ao; Educa<;ao e Psicologia; Engenharias; Fisica e Astronomia; Geociencias; 

Letras e Artes; Matematica, Estatistica e Informatica; Quimica e Saude. 
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Para a consecuyao de seus objetivos institucionais a Funda9ao Araucaria, individualmente, 

ou em parceria com outros 6rgaos financiadores, compete: 

• Amparar a pesquisa e a formayao de recursos humanos, visando o desenvolvimento cientifico, 

tecnol6gico, economico e social do Estado do Parana; 

• Apoiar, total ou parcialmente, bolsa-auxilio, projetos, programas ou investimentos em unidades ou 

p6los de pesquisa ou de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 

• Cadastrar, organizar e manter atualizados sistemas de informa9oes sobre entidades, projetos, 

programas, recursos humanos, laboratories, servi9os e equipamentos que atuem ou sejam aplicados 

em areas compativeis com seus objetivos sociais, a fim de obter colaborayao, coopera9ao e otimizar 

investimentos nessas areas; 

• Promover estudos sobre o desenvolvimento e inovayoes cientificas e tecnol6gicas e sua aplicayao, 

para identificayao de setores que deverao ser priorizados, bern como sobre interciimbio nacional e 

internacional e formayao de pesquisadores nas areas priorizadas; 

• Desenvolver atividades de identificayao, negociayao, capta9ao e atra9ao de investimentos, para 

aplicayao em setores compativeis com seus objetivos sociais; 

• Promover, fomentar e subvencionar a publicayao de estudos, pesquisas e outros documentos, 

a9oes, projetos ou programas, que auxiliem na ampla difusao de conhecimentos necessaries ao 

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 

• Monitorar, buscar a otimizayao e fiscalizar os recursos aplicados nas suas areas de interesse, tanto 

de suas pr6prias fontes quanto de terceiros; 

• Alinhar-se com os objetivos da Politica Estadual de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do 

Estado do Parana, priorizando suas ayoes de acordo com essa Politica. 
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Para consolidar e demonstrar suas atividades, a Funda<;ao apresenta ao Conselho Paranaense 

de Ciencia e Tecnologia - CCT Parana urn relat6rio de atividades anuais. Este documento 

representa o resultado do trabalho realizado para identifica<;ao das diretrizes e dos programas 

necessarios ao apoio a comunidade cientifica e tecnol6gica do Estado do Parana, discutidos e 

aprovados pelo Conselho Superior da Funda<;ao Araucaria. 

Com este plano de trabalho a Funda<;ao atende as diretrizes constitucionais na aplica<;ao dos 

recursos do Fundo Parana, na consolida<;ao do sistema de ciencia e tecnologia do Estado e ao plano 

de govemo, orientado pelas diretrizes da Politica Estadual de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnol6gico e da Secretaria de Estado da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior. 

4.3.4 Instituicao Publica Municipal: Fundacao Cultural de Curitiba - FCC 

A Fundac;ao Cultural de Curitiba - FCC e o 6rgao da Prefeitura de Curitiba responsavel 

pela politica cultural do municipio. Suas a<;oes estao voltadas ao atendimento da comunidade com a 

oferta de uma programa<;ao cultural de qualidade, valoriza<;ao dos seus artistas, preserva<;ao e 

divulga<;ao do acervo artistico e do patrimonio hist6rico, e democratiza<;ao da informa<;ao e do 

conhecimento. 

Criada em 1973, a Funda<;ao Cultural de Curitiba cresceu em estrutura e atribui<;oes. Hoje 

mantem orquestras, museus, salas de exposi<;oes, teatros, cinemas, casas de cultura, gibiteca, circos 

e bibliotecas, e promove urn calendario de eventos de relevancia nacional. A multiplicidade de a<;oes 

da Funda<;ao Cultural fez surgir unidades espalhadas por toda Curitiba, atuando junto as varias 

comunidades. 

A atual politica cultural da Funda<;ao Cultural de Curitiba tern como diretrizes basicas 

discutir e incentivar as rela<;oes entre arte e tecnologia, e promover a integra<;ao do cidadao com a 

cultura. 
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Aliar arte e tecnologia, rnais do que urna tendencia, e urna exigencia da sociedade atual. Diz 

respeito nao sornente ao uso de novas tecnologias no processo criativo, mas a utiliza<;ao efetiva das 

rnidias digitais na distribui<;ao de inforrna<;ao e conhecimento. A Funda<;ao Cultural de Curitiba vern 

atuando nas duas frentes. 

No campo do fazer artistico, tern estirnulado a discussao eo debate sobre essa nova ordern, 

cada vez rnais presente na arte conternporanea, corn iniciativas como o sernimirio "Arte e 

Tecnologia", o "File- Festival Internacional de Linguagern Eletr6nica" eo Concurso de Clipoernas, 

nova proposta adotada na prograrna<;ao do Perhappiness, evento litenirio anual prornovido pela 

FCC. 

Ern outra vertente, vern desenvolvendo o projeto Funda<;ao.corn,-que utiliza a internet como 

suporte para os prograrnas de digitaliza<;ao do acervo e difusao do conhecimento. Estao ern plena 

execu<;ao os trabalhos de digitaliza<;ao dos acervos da Cinernateca, do Museu do Cartaz e da cole<;ao 

de partituras da Camerata Antiqua. 

Faz parte do projeto Funda<;ao.corn o site, que e urn postal virtual para qualquer visitante e 

que abre definitivarnente as portas da FCC e expoe todas as suas possibilidades de servi<;os 

culturais. Sendo o elo de liga<;ao entre a FCC, os artistas e o publico, o site constitui a base de 

forrna<;ao de urna grande cornunidade cultural onde todos se inter-relacionarn, opinando, avaliando e 

apresentando sugestoes. E este dialogo aberto que coloca a Funda<;ao Cultural ern sintonia corn as 

reais necessidades do seu publico. 

A integra<;ao cultural se faz pela dernocratiza<;ao da inforrna<;ao, corn o prop6sito de enfatizar 

o papel da Funda<;ao Cultural de Curitiba enquanto institui<;ao publica, cujo objetivo final sempre foi 

e sera a cornunidade. 0 acesso a inforrna<;ao e ao conhecimento se da nao sornente pelas vias da 

informatiza<;ao, mas tarnbern pela sensibiliza<;ao. 

Inseridos na proposta da Capital Social, prograrnas e eventos desenvolvidos pela FCC, como 

o Mutirao Cultural, Linhas do Conhecimento, Nucleo de Arte-Educa<;ao, Quarto Crescente, Opera 
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Illustrata e a Oficina de Musica, nao perdern de vista a sua fum;ao de prornover a cidadania por rneio 

da cultura e despertar o gosto pela arte. 

Para irnplernentar a politica cultural corn eficiencia, a Funda9ao Cultural de Curitiba aposta 

na rnodemiza9ao de sua estrutura organizacional, na capacita9ao dos seus recursos hurnanos e na 

forma9ao de parcerias corn outros setores da sociedade. 

0 processo de rnodemiza9ao adrninistrativa esta ern plena execu9ao. E representado por 

rnetodos rnais avan9ados de gerenciarnento e por urn sistema de trabalho descentralizado, aliado a 

urn prograrna de aperfei9oarnento gerencial de funcionarios. 0 novo sistema possibilita agilidade e 

garantia de resultados ern ritrno cornpativel corn a dernanda da cornunidade por bens culturais. 

A Funda9ao Cultural de Curitiba dispoe de urna arnpla infra-estrutura, formada por urn corpo 

de funciomirios cornpetente e especializado, rnais de 50 unidades espalhadas por toda a cidade, 

estruturas diversificadas e equipadas conforme normas e padroes tecnicos. 

Sua estrutura de pessoal dernonstra urna indiscutivel capacidade de realiza9ao, cornprovada 

ern inurneros eventos de alcance nacional e intemacional. Ao rnesrno tempo, atua no campo da 

sensibiliza9ao, agindo diretarnente na forma9ao dos individuos e fazendo da arte urna rica fonte de 

educa9ao e aprendizagern. 

A FCC se faz presente ern todos os bairros corn centros culturais, bibliotecas, rnuseus, 

cinemas, teatros, salas de exposi9oes, atelies, nucleos adrninistrativos nas Ruas da Cidadania, todos 

equipados para atender os artistas e a cornunidade e rnantern os seguintes grupos rnusicais: 

- Camerata Anti qua de Curitiba, constituida por Coro e Orquestra, nasceu ern 197 4 e e formada por 

16 cantores e 16 instrurnentistas; 

- Orquestra de Camara da Cidade de Curitiba, considerada urn dos principais grupos instrurnentais 

do Brasil, executa obras para cordas, corn enfase para a rnusica brasileira.; 
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- Coro da Camerata Antiqua de Curitiba, fonnado por 16 cantores, aprimorou-se na pesquisa e 

execu<;ao de musica renascentista e barroca; 

-Coral Brasileirinho, com atividades desde 1993, e fonnado por crian<;as com idades que variam de 

8 a 16 anos; 

- Vocal Brasileirao, atua desde 1994, dedicando-se a pesquisa de uma estetica popular para a musica 

vocal. Sua materia-prima e a musica brasileira; 

- Orquestra a Base de Sopro, teve inicio em janeiro de 1998, no concerto de abertura da VI Oficina 

de MPB de Curitiba; 

- Orquestra a Base de Corda, foi criada em janeiro de 2001 e reline os variados tipos de instrumentos 

de cordas, como objetivo de executar o repert6rio musical brasileiro de todas as epocas, generos e 

estilos regionais; 

- A Banda Lyra Curitibana, criada em 1982, realiza a anima<;ao musical em parques e pra<;as. 

No decorrer dos seus 30 anos de atividades, a Funda<;ao Cultural de Curitiba realizou grandes 

eventos que ate hoje sao a marca da sua criatividade e competencia. Sao marcantes o show de 

Vinicius de Moraes na inaugura<;ao do Teatro do Paiol, a serie das "Parcerias Impossiveis", a 

exposi<;ao de Franz Krajcberg no Jardim Botanico, o concerto de Jose Carreras na Pedreira Paulo 

Leminski, os concertos nacionais e intemacionais de Gravura Cidade de Curitiba e as tres Bienais 

Intemacionais de Fotografia. 

Na rela<;ao de grandes promo<;oes figuram tambem a Oficina de Musica, o Camaval, o 

Perhappiness, a encena<;ao da Paixao de Cristo pelo Grupo Lanteri e o Natal de Luz. 

Urn dos mais importantes instrumentos de apoio ao artista local e a Lei Municipal de 

Incentivo Fiscal a Cultura, promulgada em 13 de novembro de 1991 e implantada em 1993. 
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Espetaculos teatrais, livros, videos, filrnes, exposi9oes, CDs, publica9oes que valorizarn a 

hist6ria e as tradi9oes do municipio, projetos de cursos, palestras, serie de concertos e shows, entre 

outros produtos que representarn a rnaior parte da atual produ9ao cultural curitibana sao frutos da 

Lei Municipal de Incentivo Fiscal a Cultura. 

0 incentivo baseia-se na renuncia fiscal pela Prefeitura de Curitiba de 1,5% da arrecada9ao 

de Irnposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Irnposto Sobre Servi9os (ISS). A lei permite a 

transferencia, por parte dos contribuintes rnunicipais (pessoas fisicas ou juridicas), para projetos 

culturais de ate 20% do valor devido dos tributos. 

Cada projeto pode ser incentivado ern ate 85% do seu valor total, ficando os outros 15% por 

conta do ernpreendedor. 

Todos os anos, entre os rneses de fevereiro e rnawo, e lan9ado urn edital corn as regras de 

inscri9aO e participa9aO dos projetos culturais. A analise dos projetos pela Comissao Municipal de 

lncentivo a Cultura e feita conforme a ordern de inscri9ao e por area artistica. Nas reunioes dos 

conselheiros, realizadas a cada 15 dias, sao colocados ern pauta quatro projetos de cada area. 

4.3.5 Instituicao de Apoio: Fundacao da UFPr - FUNP AR 

Por se tratar sobre urna Funda9ao de apoio a urna institui9ao de ensino, se faz necessario 

ressaltar que a FUNPAR tern como objetivo dar suporte as atividades da Universidade Federal do 

Parana - UFPr o que fundarnenta as razoes que fornentararn a cria9ao desta Funda9ao. 

A Fundac;ao da Universidade Federal do Parana para o Desenvolvimento da Ciencia, 

da Tecnologia e da Cultura - Funpar teve seu funcionarnento autorizado pelo Conselho 

Universitario da Universidade Federal do Parana (UFPR), atraves da Resolu9ao no 03/79, de 

23.04.79. 
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Posteriormente, recebeu parecer favonivel do Ministerio Publico. A finalidade basica da 

FUNP AR e servir ao desenvolvimento da ciencia, da tecnologia e da cultura, apoiando 

principalmente a UFPR. 

No dia 2 de abril de 1980 foi lavrada escritura publica de constitui<;ao constante as fls. 039, 

livro no 610, no 1 o Tabelionato de notas de Curitiba, com o registro de seu Estatuto. As entidades 

instituidoras foram: Universidade Federal do Parana, Banco de Desenvolvimento do Parana S/A, 

hoje extinto, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sui S/A, Federa<;ao da Agricultura 

do Estado do Parana, Federa<;ao do Comercio do Estado do Parana, Federa<;ao das Industrias do 

Estado do Parana. 

A ultima altera<;ao efetuada no Estatuto da FUNP AR foi aprovada pelo seu Conselho 

Diretor, em 11.12.97 e pelo Ministerio Publico - Promotoria de Justi<;a das Funda<;oes atraves de 

parecer emitido em 02 de maryo de 1998. 0 Estatuto foi registrado no Cartorio Ramos de Curitiba, 

em 19.03.98, sob o n° 80087. 

A FUNP AR, pessoa juridica de direito privado e sem fins lucrativos, e uma funda<;ao de 

apoio a UFPR cuja rela<;ao e regida atraves da Lei Federal no 8.958, de 20 de dezembro de 1994. A 

partir dela, ficou regulamentada a rela<;ao entre as Institui<;oes Federais de Ensino Superior (IFES), 

as de Pesquisa Cientifica e Tecnologica e as Funda<;oes de Apoio, resolvendo urn problema 

institucional muito serio que existia ate entao, fruto da ausencia de legisla<;ao especifica. 

A FUNPAR e institui<;ao reconhecida de Utilidade Publica Federal pelo Decreto Presidencial 

de 16.04.97; Estadual pela Lei no 7.475, de 26.06.81, do Estado do Parana; Municipal pela Lei no 

7.200, de 21.06.88, do municipio de Curitiba, e conta, ainda com os seguintes registros: 

- Registro e credenciamento junto aos Ministerios da Educa<;ao e Cultura - MEC e da Ciencia e 

Tecnologia- MCT para efeitos do que estabelece a Lei Federal n° 8.958/94, conforme Certificado n° 

032, de 10.10.95; 
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- Credenciamento junto ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnol6gico, com base na Lei Federal n° 8.010/90, sob o n° 900.0066/90; 

Atestado de funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia Social de Curitiba (F AS) no 

028/99; 

- Atestado de Registro junto ao Conselho Nacional de Assistencia Social- CNAS, nos termos da 

resolu9ao n° 101, de 29/04/1999. 

- Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, atraves de deliberayao do Conselho Nacional de 

Assistencia Social- CNAS, nos termos da resolu9ao n° 101, de 29.04.1999 

De acordo com seu estatuto, a FUNP AR tern como obj etivos: 

• Promover e apoiar a execuyao de programas e eventos de ensino, pesquisa e extensao e 

atividades culturais, de acordo com as politicas estabelecidas pelos Conselhos Superiores da 

UFPR. 

• Viabilizar recursos tecnicos, gerenciais ou financeiros para o desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensao de institui9oes de ensino e pesquisa, conveniadas com a 

UFPR. 

• Conceder bolsas de estudo e pesquisa, a nivel de graduayao e p6s-gradua9ao em programas 

de ensino, extensao, desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. 

• Colaborar com pessoas juridicas, institui96es e 6rgaos publicos e privados em programas 

administrativos, cientificos e tecnol6gicos. 

• Prestar servi9os tecnicos, cientificos e administrativos, inclusive com o fomecimento de mao 

de obra ( especializada ou nao ), a institui96es publicas e privadas. 



57 

A atua<;ao da FUNP AR esta fortemente sintonizada com a atua<;ao da Universidade Federal do 

Parana. E, a rigor, nao poderia ser diferente, na medida em que a FUNP AR foi criada 

primordialmente para facilitar a demanda da Universidade no seu esfor<;o de contribuir, com o seu 

acervo de competencias, para o equacionamento dos desafios impostos pela sociedade, em 

decorrencia da dinamica dos avan<;os cientifico, tecnol6gico, bern como a rela<;ao imposta pela 

dinamica cultural. 

Nesse contexto, o apoio aos projetos egressos das diversas areas da Universidade e, por certo, a 

principal area de atua<;ao da FUNP AR. 

Contudo, o inter-relacionamento da Universidade com o meio govemamental e o setor produtivo 

- que formam, com o meio academico, as pilastras do processo do desenvolvimento cientifico

tecnol6gico - permite que a FUNP AR, atraves da sua atua<;ao, contribua tam bern no 

desenvolvimento de projetos, egressos do ambiente extemo da Universidade e que possuam 

potencial para vir a incrementar o acervo da Universidade. E essa a outra importante area de 

atua<;ao da FUNP AR. 

A multidisciplinaridade, caracteristica derivada da Universidade, permite que a FUNPAR atue 

em praticamente todos os segmentos economicos e tenha forte participa<;ao em projetos de cunho 

cultural, de toda natureza. Facilita sobremaneira o desempenho da Institui<;ao o seu reconhecimento 

de utilidade publica- em todas as esferas govemamentais - e de filantropia. 

As institui<;oes publicas dedicadas ao ensino superior, pesquisa e tecnologia e cultura, no quadro 

da problematica em que se envolvem no Brasil, vern buscando respostas adequadas as publicas 

dedicadas ao ensino superior, pesquisa e tecnologia e cultura, no quadro da problematica em que se 

envolvem no Brasil, vern buscando respostas adequadas as inequivocas mudan<;as hist6ricas da 

realidade politica, social e economica. 

Dai decorre a necessidade de expandir as atividades segundo as exigencias da sociedade 

contemporanea, onde se insere a questao do relacionamento com a sociedade, que se expressa 
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atraves de atividades de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento tecnol6gico, de extensao e de 

gestao institucional. 

E necessario acrescentar, ainda, a missao tradicional - ensmo e pesqmsas - a prestavao de 

servivos a comunidade, visando a integra9ao com ela e ao atendimento de suas necessidades. Uma 

condivao fundamental diz respeito a captavao de recursos para a efetivavao dos programas e 

projetos. 

Aqui, ressalta em importancia a busca de fontes de financiamento altemativas em relavao aos 

orvamentos govemamentais. A captavao de recursos para a tender aos proj etos de pesquisa, extensao 

e investimentos nao mais aparece como tendencia, simplesmente, mas como realidade essencial para 

as instituivoes. 

Neste sentido, devem ter condivoes plenas de estabelecer relavoes e vinculos formais especificos 

de cooperavao com outras entidades e organizavoes da sociedade. E, devido ao carater aberto e 

participativo das escolhas e decisoes, a iniciativa das avoes cabe, tambem, aos interessados diretos. 

Contudo, as realizavoes prectsam efetivar resultados e beneficios concretos, consolidando, 

atraves da execuvao das politicas, finalidades e objetivos, as funvoes sociais inerentes as instituivoes 

referidas. Sendo assim, no prop6sito de adequar-se as exigencias da realidade, a Universidade 

Federal do Parana - UFPR, tomou a iniciativa de criar, instalar e garantir o funcionamento da 

Fundavao da Universidade Federal do Parana para o Desenvolvimento da Ciencia, da Tecnologia e 

da Cultura - FUNP AR , com a participavao, tambem, do Banco de Desenvolvimento do Parana, 

hoje, extinto, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e das Federavoes da 

Agricultura, do Comercio e das Industrias do Estado do Parana. 

A FUNP AR e pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utili dade 

publica pelos govemos estadual do Parana e municipal de Curitiba. Esta dotada de organizavao 

funcional, flexibilidade operacional e, enfim, de meios e mecanismos eficazes e eficientes que a 

habilitam ao papel que lhe cabe. 
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A FUNPAR tern tido uma importante atua<;ao, gerindo muitos programas e projetos, atraves de 

acordos com organiza<;oes publicas e privadas, com resultados significativos que beneficiam e 

assistem a comunidade, em inumeras areas; bern como, tern trazido importantes contribui<;oes ao 

desenvolvimento da pesquisa cientifica, tecnologia e ensino, na UFPR e outras institui<;oes, em 

consonancia com finalidades e principios de espirito publico. 

A administra<;ao da FUNP AR exerce suas atribui<;oes comprometida com a melhoria da 

eficiencia, da qualidade, a sobriedade e seriedade na utiliza<;ao dos recursos, servindo, 

desinteressadamente, as necessidades da coletividade, sem remunera<;ao e sem distribui<;ao de 

bonifica<;oes a qualquer titulo. A aplica<;ao dos esforyos e recursos da-se, exclusivamente, para as 

finalidades e objetivos sociais estabelecidos enos meios essenciais para alcan<;a-los. 

Cabe destacar que a Funda<;ao viabiliza, com maior economicidade e eficiencia, a utiliza<;ao de 

toda a estrutura cientifica e tecnol6gica da Universidade, atraves dos seus Setores e Departamentos 

de Ensino, Centros de Pesquisa e Laborat6rios, Hospital e outros, na assistencia em diversas areas 

sociais e presta<;ao de servi<;os tecnicos e cientificos a programas e projetos que integram-se e 

beneficiam a coletividade em geral. 
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5. Conclusao 

0 presente trabalho foi elaborado com o objetivo de prestar algumas orienta9oes 

relacionadas ao ambiente do Terceiro Setor, no tocante as Funda9oes. 

Procurou-se colocar em relevo as caracteristicas mais latentes em cada uma das institui9oes, 

por exemplo, observou-se que a Funda9ao Cultural tern outras fontes de capta9ao de recursos, alem 

do fomento recebido pelo Governo, como, por exemplo, as doa9oes advindas da renuncia fiscal. 

A Funda9ao Araud.ria , assim como a Funda9ao da UFPR - Funpar, tambem presta apoio, 

porem ambas tern perfil diferenciado entre si. A primeira Presta Contas ao Tribunal de Contas do 

Estado (dada a sua origem) e a Funpar Presta Contas a Uniao, ao Estado, ao Municipio e as 

Institui9oes Privadas ja que advem destas as origens dos recursos financeiros dos projetos 

movimentados por esta institui9ao. 

Acredito que esta breve pesquisa respondeu aos questionamentos levantados no t6pico 1.2 -

Questoes de Pesquisa, objeto deste trabalho. Porem, para finalizar, reitero a sugestao de desenvolver 

e aprofundar os conceitos aqui apresentados fazendo uso do conteudo desta monografia juntamente 

com a leitura da legisla9ao pertinente e dos referenciais bibliograficos indicados. 
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7. Glossario 

Glossario do Terceiro Setor 

Aqui serao mencionados alguns dos termos mais utilizados no Terceiro Setor segundo o Prof' Mario 

Aquino Alves, da Funda<;ao Getulio Vargas de Sao Paulo: 

A 

Altruismo - "Amor ao proximo"; significa filantropia e caridade; nos estudos de econom1a e 

sociedade, e considerada pratica altruista toda a<;ao humana realizada sem motiva<;ao pecuniaria 

(veja tambem Voluntariado). 

Assistencia Social - Presta<;ao de servi<;o gratuito de natureza variada aos membros da comunidade 

visando atender necessidades daqueles que nao dispoem de recursos suficientes; segundo a LOAS, a 

assistencia social tern por objetivos: a prote<;ao a familia, a matemidade, a in:ffincia, a adolescencia e 

a velhice; o amparo as crian<;as e adolescentes carentes; a promo<;ao da integra<;ao ao mercado de 

trabalho; a habilita<;ao e reabilita<;ao das pessoas portadoras de deficiencia e a promo<;ao de sua 

integra<;ao a vida comunitaria. 

Associa~ao- Forma<;ao social que congrega pessoas interessadas em agir coletivamente a favor de 

urn fim compartilhado; em termos juridicos, e definida como pessoa juridica criada por grupo de 

individuos que partilham ideias e unem esfor<;os com urn objetivo sem nenhuma finalidade 

lucrativa. 

Associativismo- Movimento que, de acordo com Lester Salamon no livro "The Emergent Nonprofit 

Sector", teve avan<;o nos anos 60 e 70, incorporando tres caracteristicas basicas: agir paralelamente 

ao Estado; nao ter fins lucrativos; e ser intemacionalista; o termo e usado nos estudos sobre 

democracia desde que o pensador frances Alexis de Tocqueville, na obra "Democracia na America", 
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mostrou a estreita rela<;ao entre democracia e existencia de formas associativas livres e 

autogovemadas. 

Ativismo - E a atividade de militancia politica nos diversos movimentos sociais. 

Autogestao - Modelo administrativo onde as decisoes e o controle da empresa sao exercidos pelos 

trabalhadores; e a participa<;ao direta e coletiva na tomada de decisoes e no poder da empresa (veja 

Economia Social e Cooperativa). 

Auto-Regula~ao- Capacidade das entidades estabelecerem suas pr6prias regras de funcionamento; 

desta forma, as pessoas que constituem uma entidade sao capazes de criar estatutos e gerir seus 

destinos. 

Auto-Sustenta~ao - Estado alcan<;ado por uma organiza<;ao quando consegue gerar - por meio de 

suas pr6prias atividades - as receitas necessarias para garantir o financiamento de todos os seus 

programas e projetos. 

B 

Balanc;o Social - Mecanismo criado para que as empresas prestem contas dos impactos de sua 

atua<;ao na area social (veja Responsabilidade Social e SA 8000); sao dois os modelos mais comuns: 

o frances, que privilegia a atua<;ao social da empresa junto aos funcionarios, e o americano, que 

privilegia a atua<;ao social da empresa junto a comunidade. 

c 

Capital Social- Expressao que ganhou vulto como trabalho "Making Democracy Work", de Robert 

Putnam; representa caracteristicas da organiza<;ao social, tais como confian<;a, normas e sistemas 

que contribuam para aumentar a eficiencia da sociedade, facilitando a<;oes coordenadas. 
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Capta-;ao de Recursos (Fundraising) - Atividades que se desenvolvem dentro de uma organizavao 

sem fins lucrativos com o objetivo de levantar recursos, de maneiras variadas, junto aos diversos 

elementos da sociedade, a fim de garantir a sustentabilidade da organizavao e de seus projetos. 

Captador de Recursos (Fundraiser) - Pessoa responsavel pela capta9ao de recursos em uma 

organizavao sem fins lucrativos; pode ser profissional (permanente ou por contrato a termo) ou 

voluntario. 

Caridade - Significa benevolencia, complacencia, compaixao; para os cristaos, e uma das virtudes 

teologais (fe, esperanva e caridade); o termo e combatido por parte dos ativistas do Terceiro Setor 

por representar antigas praticas clientelistas e de reproduvao da pobreza, tais como a esmola. 

Cidadania - Conceito que envolve a relavao entre direitos e deveres dos individuos diante do 

Estado; tambem abrange a garantia do exercicio dos direitos sociais e que o individuo nao seja visto 

como objeto pelo mercado. 

Cidadania Empresarial - Compromisso assumido por uma empresa a favor da promovao da 

cidadania e do desenvolvimento das comunidades. 

CNAS - Conselho Nacional de Assistencia Social - Orgao supenor de decisao colegiada, 

vinculado a administravao publica federal, que visa elaborar a politica nacional de assistencia social 

e fixar normas para a concessao de registro e certificado a entidade de fins filantr6picos (veja 

LOAS). 

Contrato de Gestao - Figura juridica que se estabelece entre o Estado e as Organiza9oes Sociais; 

semelhante ao Convenio, preve a transferencia de recursos a uma entidade sem fins lucrativos 

controlada pelo Estado, sem licitata9ao e com distribuivao de atribuivoes que presumem cooperavao 

mutua e interesse reciproco. 

Convenio - Pelo Direito Administrativo, e o acordo de cooperavao e atua9ao conjunta I 

complementar entre 6rgaos publicos. E o meio juridico pelo qual os 6rgaos da administravao publica 
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e entidades do Terceiro Setor pactuam, em regime de coopera9ao mutua, a execu9ao de servi9os de 

interesse reciproco. 

Cooperativa - Sociedade ou empresa constituida por membros de urn determinado grupo 

economico ou social, e que objetiva desempenhar, em beneficia comum, determinada atividade 

economica (veja Cooperativismo e Economia Social). 

Cooperativismo - Principia que da as cooperativas urn papel fundamental na organiza9ao 

economica da sociedade (veja Cooperativa e Economia Social). 

Cultura de Contrato - Ambiente de politicas publicas onde o Estado deixa de prestar servi9os 

diretamente a popula9ao, transferindo-os a entidades privadas, que competem entre si para firmar 

contratos de gestao. 

D 

Doac;ao - Transmissao gratuita de hens ou recursos financeiros a alguem ou a uma organiza9ao sem 

fins lucrativos. 

E 

Economia Social - Identifica uma larga faixa de organiza<;oes nao-govemamentais nos paises de 

lingua francesa que cresce bastante na Uniao Europeia; abrange grande variedade de organiza9oes 

sem fins lucrativos, tais como companhias de seguro mutuo, caixas de depositos e cooperativas. 

Exclusao Social - Processo que marginaliza individuos e grupos sociais no exercicio de sua 

cidadania. 
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F 

Filantropia- Na raiz, o termo significa "amor a humanidade", "humanitarismo" (veja Caridade); 

tradicionalmente esta relacionado as atividades de pessoas abastadas que praticam a9oes sociais sem 

fins lucrativos ou doam recursos para entidades beneficentes; atualmente, tern se restringido a 

doa9oes de particulares para causas sociais e para o investimento social das empresas privadas (veja 

Filantropia Empresarial, Empresa- Cidada e Responsabilidade Social). 

Filantropia Empresarial - Envolvimento de empresas em a9oes de carater social sem fins 

lucrativos, normalmente por meio de doa9oes; alguns autores rejeitam a expressao por acreditar s6 

em filantropia entre individuos, nao entre empresa e individuos. 

Funda-;ao - Pessoa juridica composta pela organiza9ao de urn patrimonio, destacado pelo seu 

instituidor para uma finalidade especifica; nao tern proprietario, nero titular, nero s6cios; o 

patrimonio e gerido por curadores. 

G 

Grupos de Ajuda Mutua - As formas tradicionais representam institui9oes profissionais ou 

religiosas voltadas para a "caridade" (atividades assistenciais e beneficentes), a exemplo dos Lares 

Espiritas e das Santas Casas de Misericordia; em geral tern a9ao especifica (como em hospitais, 

creches, asilos) e sem compromissos politicos; eo maior segmento do Terceiro Setor; reline grande 

numero de entidades e alcan9a expressive contingente de pessoas, principalmente as camadas de 

baixa renda e as menos mobilizadas da popula9ao. 

I 

Imunidade - Limita9ao prevista em lei (art. 150, N da Constitui9ao Federal) ao poder de tributar 

relacionada somente os impostos. 
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lnstituto - Define estabelecimentos dedicados a estudo, pesqmsa ou produ<;ao cientifica, que, 

embora componha a razao social de entidades, nao corresponde a uma especie particular de pessoa 

juridica, podendo ser utilizado por entidade publica ou privada, com ou sem fins lucrativos, 

constituida sob a forma de funda<;ao ou associa<;ao. 

Isem;ao - Dispensa legal do pagamento de determinado tributo concedida pela pessoa juridica de 

Direito Publico com a competencia para cria-lo, face a relevante interesse social ou economico 

regional, setorial ou nacional. 

L 

LOAS - Lei Organica da Assistencia Social - 8742/93 - E a legisla<;ao que define objetivos, 

principios e diretrizes da Assistencia Social e que cria o CNAS, bern como os conselhos estaduais e 

municipais. 

M 

Marketing Social- Atividade de criar, executar e controlar programas que visam mudan<;a social; 

usa diversas tecnicas de marketing de empresas, tais como identifica<;ao de audiencias, 

desenvolvimento de produtos e medi<;ao de resultados. 

Microcn!dito - Programa de pequenos emprestimos para que pessoas de baixa renda realizem 

projetos de auto-emprego e gerem renda, de modo a sustentar suas familias (veja Economia 

Solidaria). 

Movimentos Sociais - Sao o segmento mats "politizado" do Terceiro Setor; na luta pelo 

atendimento de demandas especificas, acabam criando entidades de base - associa<;oes civis - que 

defendem uma determinada causa ou urn determinado fim, assumindo carater reivindicat6rio ou 

contestat6rio junto a sociedade e ao Estado. Sao exemplos associa<;oes de bairro, grupos feministas e 

grupos de defesa dos direitos dos homossexuais, entre outros. 
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0 

Organiza~ao Nao-Governamental (ONG)- Genericamente, define qualquer organiza<;ao sem fins 

lucrativos nao estatal; a denomina<;ao passou a ser usada nos anos 80 para designar as entidades que, 

nascidas dos varios movimentos sociais da decada anterior, atuavam com tendencias ideol6gicas 

diversas, como o marxismo e o cristianismo, e passaram a contar com estreita coopera<;ao de 

entidades nao-govemamentais intemacionais. 

Organismos Multilaterais - Organiza<;oes intemacionais formadas por diversos govemos nacionais 

com a finalidade de promover determinado objetivo comum aos paises membros, a exemplo de Onu, 

Unesco, Unicef, FMI, Bird, Opas e OMS. 

Organiza~oes Sociais - Figura juridica criada pela Lei 963 7/98, define organiza<;oes criadas a partir 

da transferencia de atividades exercidas pelo Estado para a esfera publica nao-estatal (publiciza<;ao) 

e que obtem autoriza<;ao legislativa para celebrar contrato de gestao com o Poder Executivo; sao 

dirigidas por conselho curador com participa<;ao minoritaria de membros do govemo. 

Organiza~oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP - Forma juridica definida pela 

Lei 9790/99; sao organiza<;oes sem fins lucrativos que se destacam pelo interesse publico de suas 

atividades e objetivos; somente sao qualificadas como OSCIPs as organiza<;oes que tern por objetivo 

social, pelo menos uma das finalidades previstas no artigo 3° da Lei 9790/99 e que prestem servi<;os 

gratuitos; podem celebrar Termos de Parceria com o setor publico. 

p 

Parceria - Uma rela<;ao de mao-dupla: os parceiros partilham seus recursos de modo a trocar 

beneficios mutuos e chegar a objetivos comuns; tern como objetivo integrar a organiza<;ao com a 

comunidade, conseguir recursos e dar visibilidade a sua organiza<;ao. 
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R 

Responsabilidade Social - Define o grau de amadurecimento de uma empresa privada em rela9ao 

ao impacto social de suas atividades; abrange, em termos gerais, desenvolvimento comunitario, 

equilibria ambiental, tratamento justa aos funcionarios, comunicayoes transparentes, retorno aos 

investidores, sinergia com parceiros e satisfa9ao do consumidor. 

s 

SA 8000 - Sigla de Social Auditing (Auditoria Social) 8000; conjunto de indicadores que 

qualificam a atividade social de uma empresa (veja Responsabilidade Social e Balan9o Social). 

Sociedade Civil (Ciencia Politica)- 0 termo possui leque amplo de defini9oes; Norberta Bobbio 

(Dicionario de Politica) da uma defini9ao abrangente, em que Sociedade Civil e a esfera das 

rela9oes entre individuos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem a margem das 

rela9oes de poder tipicas das institui9oes estatais. 

Sociedade Civil (Direito) - Pessoa juridica formada pela associa9ao entre individuos com finalidade 

de tirar Iueras das atividades exercidas. 

Solidariedade - Relayao de responsabilidade, sentimento moral que vincula pessoas unidas por 

interesses comuns, de modo que cada elemento da comunidade se sinta obrigado a apoiar o(s) 

outro(s). 

Sustentabilidade- Tecnicamente, e a possibilidade de uma organiza9ao garantir a sua continuidade. 
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T 

Terceiro Setor - Espa<;o institucional que abriga urn conjunto de a<;oes de carater privado, 

associativo e voluntarista, em geral estruturadas informalmente, voltadas para a gera<;ao de hens e 

servi<;os publicos de consumo coletivo; se houver lucro, deve ser reinvestido nos meios para se 

chegar aos fins definidos. 

Termo de Parceria - Tipo de contrato definido pela Lei 9790/99, e o instrumento que pode ser 

firmado entre o Poder Publico e as OSCIPs como objetivo de formar vinculo de coopera<;ao entre as 

partes, visando apoiar e executar atividades de interesse publico; permite a negocia<;ao de objetivos 

e metas e o monitoramento e avalia<;ao de projetos baseado nos principios constitucionais da 

administra<;ao publica (veja Transparencia). 

Transparencia - Principio do Direito Administrativo e da Administra<;ao Publica, obriga que todos 

os atos de entidades publicas sejam praticados com plena publicidade (aberto a todos) e com ampla 

presta<;ao de contas. 

v 

Voluntariado - A<;ao de auxilio desenvolvida basicamente sem v1sar ganho financeiro ou por 

obriga<;ao; pode ir alem da a<;ao individual e tomar-se atividade grupal. 

Volunhirio - Pessoa que exerce o Voluntariado. 



8. Anexos 

Abaixo alguns dos instrurnentos legais rnais utilizados neste ambito. 

Toda a legis<;a 

DECRETO No 2.536, DE 6 DE ABRIL DE 1998 
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Dispoe sobre a concessao do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos a que se refere 

o inciso N do art . 18 da Lei n° 8.742, de 7 de dezernbro de 1993, e da outras 

providencias. 

Art. 1° A concessao do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos pelo Conselho Nacional de 

Assistencia Social- CNAS, de que trata o inciso N do art. 18 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, obedecera ao disposto neste Decreto. 

Art. 2° Considera-se entidade beneficente de assistencia social, para os fins deste Decreto, a pessoa 

juridica de direito privado, sern fins lucrativos, que atue no sentido de: 

I- proteger a familia, a rnatemidade, a in:Iancia, a adolescencia e a velhice; 

II- amparar crian<;as e adolescentes carentes; 

III- promover a<;oes de preven<;ao, habilita<;ao e reabilita<;ao de pessoas portadoras de deficiencias; 

IV- promover, gratuitarnente, assistencia educacional ou de saude; 

V- promover a integra<;ao ao rnercado de trabalho. 

Art. 3° Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos a entidade beneficente de assistencia 

social que demonstre, nos tres anos irnediatarnente anteriores ao requerirnento, curnulativamente: 

I- estar legalrnente constituida no Paise ern efetivo funcionarnento; 

II- estar legalrnente inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de sua sede, 

se houver, ou no Conselho Estadual de Assistencia Social, ou Conselho de Assistencia Social do 

Distrito Federal; 

III- estar previarnente registrada no CNAS; 

IV- aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente ao territ6rio 

nacional e na rnanuten<;ao e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

V- aplicar as subven<;oes e doa<;oes recebidas nas finalidades a que estejarn vinculadas; 
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VI- aplicar anualrnente, ern gratuidade, pelo rnenos vinte por cento da receita bruta proveniente da 

venda de servi<;os, acrescida da receita decorrente de aplica<;oes financeiras, de loca<;ao de hens, de 

venda de hens nao integrantes do ativo irnobilizado e de doa<;oes particulares, cujo rnontante nunca 

sera inferior a isen<;ao de contribui<;oes sociais usufruida; 

VII- nao distribuir resultados, dividendos, bonifica<;oes, participa<;oes ou parcela do seu patrirnonio, 

sob nenhurna forma ou pretexto; 

VIII- nao perceberern seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou equivalentes 

rernunera<;ao, vantagens ou beneficios, direta ou indiretarnente, por qualquer forma ou titulo, ern 

razao das cornpetencias, fun<;oes ou atividades que lhes sejarn atribuidas pelos respectivos atos 

constitutivos; 

IX- destinar, ern seus atos constitutivos, ern caso de dissolu<;ao ou extin<;ao, o eventual patrirnonio 

rernanescente a entidades congeneres registradas no CNAS ou a entidade publica; 

X- nao constituir patrirnonio de individuo ou de sociedade sern carater beneficente de assistencia 

social. 

§ 1 o 0 Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos sornente sera fomecido a entidade cuja 

presta<;ao de servi<;os gratuitos seja permanente e sern qualquer discrirnina<;ao de clientela, de 

acordo corn o plano de trabalho de assistencia social apresentado e aprovado pelo CNAS. 

§ 2° 0 Certificado de Entidade de Fins Lucrativos tera validade de tres anos, a contar da data da 

publica<;ao no Diario Oficial da Uniao da resolu<;ao de deferirnento de sua concessao, permitida sua 

renova<;ao, sernpre ern igual periodo, exceto quando cancelado ern virtude de transgressao de norma 

que regularnenta a sua concessao. 

§ 3° Desde que ternpestivarnente requerida a renova<;ao, a validade do Certificado contara da data do 

termo final do Certificado anterior. 

§ 4° 0 disposto no inciso VI nao se aplica a entidade da area de saude, a qual, ern substitui<;ao 

aquele requisito, devera cornprovar, anualrnente, percentual de atendirnentos decorrentes de 

convenio firmado corn o Sistema Unico de Saude - SUS igual ou superior a sessenta por cento do 

total de sua capacidade instalada. 

Art. 4° Para fins do curnprirnento do disposto neste Decreta, a pessoa juridica devera apresentar ao 

CNAS, alern do relat6rio de execu<;ao do plano de trabalho aprovado, pelo rnenos, as seguintes 

dernonstra<;oes contabeis e financeiras, relativas aos tres ultirnos exercicios: 



I- balanc;o patrimonial; 

II- demonstrac;ao do resultado do exercicio; 

III- demonstrac;ao de mutac;ao do patrimonio; 

IV- demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos; 

V- notas explicativas. 
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Panigrafo unico. Nas notas explicativas, deverao estar evidenciados o resumo das principais pniticas 

contabeis e os criterios de apurac;ao do total das receitas, das despesas, das gratuidades, das doac;oes, 

das subvenc;oes e das aplicac;oes de recursos, bern como da mensurac;ao dos gastos e despesas 

relacionados com a atividade assistencial, especialmente daqueles necessarios a comprovac;ao do 

disposto no inciso VI do art. 3°, e demonstradas as contribuic;oes previdenciarias devidas como sea 

entidade nao gozasse da isenc;ao. 

Art. 5° 0 CNAS somente apreciara as demonstrac;oes contabeis e financeiras, a que se refere o artigo 

anterior, se tiverem sido devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado 

junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade. 

§ 1 o Estao desobrigados da auditagem as entidades que tenham auferido em cada urn dos tres 

exercicios a que se refere o artigo anterior receita bruta igual ou inferior a R$ 600.000,00 ( 

seiscentos mil reais ). 

§ 2° Sera exigida auditoria por auditores independentes registrados na Comissao de Valores 

Imobiliarios - CVM, quando a receita bruta auferida em qualquer dos tres exercicios referidos no 

artigo anterior for superior a R$ 1.800.000,00 (urn milhao e oitocentos mil reais). 

§ 3° Os valores fixados nos paragrafos anteriores serao atualizados anualmente pelo indice Geral de 

Prec;os - Disponibilidades Intema, da Fundac;ao Getulio Vargas. 

§ 4° 0 Ministerio da Previdencia e Assistencia Social podera determinar que as entidades referidas 

no § 1 o obedec;am a plano de contas padronizado segundo criterios por ele definidos. 

Art. 6° Na auditoria a que se refere o artigo anterior, serao observadas as normas pertinentes do 

Conselho Federal de Contabilidade e, em particular, os principios fundamentais de contabilidade e 

as normas de auditoria. 

Art. 7° Compete ao CNAS julgar a qualidade de entidade beneficente de assistencia social, 

observando as disposic;oes deste Decreto e de legislac;ao especifica, bern como cancelar, a qualquer 

tempo, o Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, se verificado o descumprimento das 

condic;oes e dos requisitos estabelecidos nos arts. 2° e 3°. 
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§ 1 o Das decisoes finais do CNAS cabeni recurso ao Ministro de Estado da Previdencia e 

Assistencia Social no prazo de trinta dias, contados da data de publicac;ao do ato no Diario Oficial 

da Uniao, por parte da entidade interessada ou do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. 

§ 2° Qualquer Conselheiro do CNAS, os 6rgaos especificos dos Ministerios da Justic;a e da 

Previdencia e Assistencia Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

ou o Ministerio Publico poderao representar aquele Conselho sobre o descumprimento das 

condic;oes e requisitos previstos nos arts. 2° e 3°, indicando os fatos, com suas circunstancias, o 

fundamento legal e as provas ou, quando for o caso, a indicac;ao de onde estas possam ser obtidas, 

sendo observado o seguinte procedimento: 

I- recebida a representac;ao, sera designado relator, que notificara a empresa sobre o seu inteiro teor; 

II- notificada, a entidade tera o prazo de trinta dias para apresentac;ao de defesa e produc;ao de 

pro vas; 

III- apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestac;ao da parte interessada, o relator, em 

quinze dias, proferira o seu voto, salvo se considerar indispensavel a realizac;ao de diligencias; 

IV- havendo determinac;ao de diligencias, o relator proferira o seu voto em quinze dias ap6s a sua 

realizac;ao; 

V- o CNAS deliberara acerca do cancelamento do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos ate 

a primeira sessao seguinte a apresentac;ao do voto do relator, nao cabendo pedido de reconsiderac;ao; 

VI- da decisao podera a entidade interessada ou o INSS interpor recurso ao Ministro de Estado da 

Previdencia e Assistencia Social no prazo de trinta dias, contados da data de publicac;ao do ato no 

Diario Oficial da Uniao. 

§ 3° 0 CNAS e o INSS integrarao seus respectivos sistemas informatizados para intercambio 

permanente de dados relativos as entidades beneficentes de assistencia social. 

§ 4o 0 CNAS fomecera mensalmente ao Ministerio da Justic;a e a Secretaria da Receita Federal a 

relac;ao das entidades que tiveram seus certificados cancelados. 

Art. go 0 INSS, por solicitac;ao do CNAS, realizara diligencia extema para suprir a necessidade de 

informac;ao ou adotar providencia que as circunstancias assim recomendarem, com vistas a 

adequada instruc;ao de processo de concessao ou manutenc;ao do Certificado de Entidade de Fins 

Filantr6picos, devendo esses 6rgaos manter permanente integrac;ao e intercambio de informac;oes. 
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Art. 9° Este Decreto entra ern vigor na data de sua publica<;ao, exceto o inciso VI do art. 3°, no que 

resultar arnplia<;ao do rnontante atualrnente exigi do, e o art. 5°, que entrarao ern vigor a partir de 1 o 

de julho de 1998. 

Art. 10. Revogarn-se os Decretos n°s 752, de 16 de fevereiro de 1993, e 1.038, de 7 de janeiro de 

1994. 

INSTRU(:AO NORMATIVA N.0 01, DE 15 DE JANEIRO DE 1997. 

Disciplina a celebra<;ao de convenios de natureza financeira que tenharn por objeto a execu<;ao de 

projetos ou realiza<;ao de eventos e da outras providencias 

INSTRUc;AO NORMATIVA STN No 01, DE 15 DE JANEIRO DE 1997 - Convenios 

Surnario - Anexos 

Altera<;oes: IN STN no 2/2002 - IN STN no 112002 - IN STN no 6/2001 - IN STN no 5/2001 - IN STN no 

112000 - IN STN no 1199 

0 Secretario do Tesouro Nacional, no uso das atribui<;oes, que lhe confere a Portaria/GM no 71, de 08 de 

abril de 1996, cornbinada corn os artigos 155 do Decreto no 93.872, de 23 de dezernbro de 1986 e 9° do 

Decreto no 1.745, de 13 de dezernbro de 1995, resolve: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSic;OES INICIAIS 

Art. 1 o A execu<;ao descentralizada de Prograrna de Trabalho a cargo de 6rgaos e entidades da Adrninistra<;ao 

Publica Federal, Direta e Indireta, que envolva a transferencia de recursos financeiros oriundos de dota<;oes 

consignadas nos Oryarnentos Fiscal e da Seguridade Social, objetivando a realiza<;ao de prograrnas de 

trabalho, projeto, atividade, ou de eventos corn dura<;ao certa, sera efetivada mediante a celebra<;ao de 

convenios ou destina<;ao por Portaria Ministerial, nos termos desta lnstru<;ao Normativa, observada a 
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legisla9ao pertinente. 

§ 1 o Para fins desta Instru9ao Normativa, considera-se: 

I - convenio - instrumento qualquer que discipline a transferencia de recursos publicos e tenha como 

participe 6rgao da administra9ao publica federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou 

sociedade de economia mista que estejam gerindo recursos dos or9amentos da Uniao, visando a execu9ao de 

programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse reciproco, em regime de mutua coopera9ao; 

II - concedente - 6rgao da administra9ao publica federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica 

ou sociedade de economia mista, responsavel pela transferencia dos recursos financeiros ou pela 

descentraliza9a0 dos creditos oryamentarios destinados a execuyaO do objeto do convenio; 

III - convenente - 6rgao da administra9ao publica direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou 

sociedade de economia mista, de qualquer esfera de govemo, ou organiza9ao particular com a qual a 

administra9ao federal pactua a execu9ao de programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebra9ao de 

convenio; 

IV - interveniente - 6rgao da administra9ao publica direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou 

sociedade de economia mista, de qualquer esfera de govemo, ou organiza9ao particular que participa do 

convenio para manifestar consentimento ou assumir obriga96es em nome proprio. 

V - executor - 6rgao da administra9ao publica federal direta, autarquica ou fundacional, empresa publica ou 

sociedade de economia mista, de qualquer esfera de govemo, ou organiza9ao particular, responsavel direta 

pela execu9ao do objeto do convenio; 

VI - contribui9ao - transferencia corrente ou de capital concedida em virtude de lei, destinada a pessoas de 

direito publico ou privado sem finalidade lucrativa e sem exigencia de contrapresta9ao direta em bens ou 

servt~fos; 

VII - auxilio - transferencia de capital derivada da lei oryamentaria que se destina a atender a onus ou 

encargo assumido pela Uniao e somente sera concedida a entidade sem finalidade lucrativa; 

VIII - subven9ao social - transferencia que independe de lei especifica, a institui96es publicas ou privadas de 

carater assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, como objetivo de cobrir despesas de custeio; 

IX - nota de movimenta9ao de credito - instrumento que registra os eventos vinculados a descentraliza9ao de 

creditos Oryamentarios ; 

X - termo aditivo - instrumento que tenha por objetivo a modifica9ao de convenio ja celebrado, formalizado 

durante sua vigencia, vedada a altera9ao da natureza do objeto aprovado. 

XI - objeto - o produto final do convenio, observados o programa de trabalho e as suas finalidades; 
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Reda9ao alterada p/IN no 2/2002 

XII- meta- parcela quantificavel do objeto. 

§ 2° A descentraliza9ao da execu9ao mediante convenio ou Portaria somente se efetivani para entes que 

disponham de condi9oes para consecu9ao do seu objeto e tenham atribui9oes regimentais ou estatutarias 

relacionadas como mesmo. 

§ 3° No caso de destina9ao por Portaria incorpora-se a mesma o Plano de Trabalho apresentado e do qual 

constara obrigatoriamente termo de compromisso, obrigando-o ao disposto nesta Instru9ao Normativa. 

§ 4° A obrigatoriedade de celebra9ao de convenio nao se aplica aos casos em que lei especifica discipline a 

transferencia de recursos para execu9ao de programas em parceria do Govemo Federal com govemos 

estaduais e municipais, que regulamente criterios de habilita9ao, transferir montante e forma de transferencia, 

e a forma de aplica9ao e dos recursos recebidos. 

§ 5° N a hip6tese de o convenio vir a ser formalizado com 6rgao ou entidade dependente de ente da 

Federa9ao, o estado, Distrito Federal ou municipio devera participar como interveniente e seu representante 

tambem assinara o termo de convenio." Reda9ao alterada p/IN 112002 

CAPITULO II 

DOS REQUISITOS PARA CELEBRACAO 

Art. 2° 0 convenio sera proposto pelo interessado ao titular do Ministerio, 6rgao ou entidade responsavel 

pelo programa, mediante a apresenta9ao do Plano de Trabalho (Anexo I), que contera, no minimo, as 

seguintes informa9oes: 

I - razoes que justifiquem a celebra9ao do convenio; 

II- descri9ao completa do objeto a ser executado; 

III - descri9ao das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 

IV- etapas ou fases da execu9ao do objeto, com previsao de inicio e fim; 

V - plano de aplica9ao dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida financeira do 

proponente, se foro caso, para cada projeto ou evento; 

VI- cronograma de desembolso; 

VII - declara9ao do convenente de que nao esta em situa9ao de mora ou de inadimplencia junto a qualquer 

6rgao ou entidade da Administra9ao Publica Federal Direta e Indireta; e 

VIII - comprova9ao do exercicio pleno da propriedade do im6vel, mediante certidao de registro no cart6rio 
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de im6vel, quando o convenio tiver por objeto a execu<;ao de obras, ou benfeitorias no mesmo. 

§ 1 o Integrani o Plano de Trabalho a especifica<;ao completa do bern a ser produzido ou adquirido e, no caso 

de obras, instala<;oes ou servi<;os, o projeto basico, entendido como tal o conjunto de elementos necessarios e 

suficientes para caracterizar, de modo preciso, a obra, instala<;ao ou servi<;o objeto do convenio, sua 

viabilidade tecnica, custo, fases, ou etapas, e prazos de execu<;ao, devendo conter os elementos discriminados 

no inciso IX do art. 6° da Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993. Reda<;ao alterada p/IN n° 1/2002 

§ 2° A contrapartida dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e das entidades de direito privado, que 

podera ser atendida atraves de recursos financeiros, de bens ou de servi<;os, desde que economicamente 

mensuraveis, e estabelecida de modo compativel com a capacidade financeira da respectiva unidade 

beneficiada, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Or<;amentarias. 

§ 3° Exigir-se-a comprova<;ao de que os recursos referentes a contrapartida para complementar a execu<;ao do 

objeto, quando previsto, estao devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 

sobre a entidade ou 6rgao descentralizador; 

§ 4° Os beneficiarios das transferencias referidas no artigo 1°, quando integrantes da administra<;ao publica, 

de qualquer esfera de governo, deverao inclui-las em seus oryamentos. 

§ 5° A celebra<;ao de instrumentos visando a realiza<;ao de servi<;os ou execu<;ao de obras a serem custeadas 

integral ou parcialmente com recursos externos dependera da previa contrata<;ao da opera<;ao de credito. 

§ 6° 0 Estado, o Distrito Federal ou o Municipio, bern como seus 6rgaos e entidades, somente podera figurar 

como convenente, se atender a todas as exigencias desta Instru<;ao Normativa e aos requisitos da Lei de 

Diretrizes Or<;amentarias vigente, especialmente quanto ao cumprimento das disposi<;oes constitucionais, 

ressalvados os casos de calamidade publica oficialmente declarados . 

§ 7° Quando o convenio envolver montante igual ou inferior ao previsto na alinea "a" do inciso II do "caput" 

do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, podera integrar o Plano de Trabalho, de que tratam o 

"caput" eo §1o deste artigo, projeto basico simplificado, contendo especifica<;oes minimas, desde que essa 

simplifica<;ao nao comprometa o acompanhamento e controle da execu<;ao da obra ou instala<;ao. Reda<;ao 

alterada p/IN n° 2/2002 

§ go Admitir-se-a, ainda, para a celebra<;ao do convenio, que o projeto basico se fa<;a sob a forma de pre

projeto, desde que do termo de convenio conste claus ula especifica suspensiva que condicione a libera<;ao 

das parcelas de recursos ao atendimento previo da apresenta<;ao do proj eto basi co na forma prevista nos § § 1 o 

e 7°, conforme o caso." Reda<;ao alterada p/IN n° 112002 

Art. 3° A situa<;ao de regularidade do convenente, para os efeitos desta Instru<;ao Normativa, sera 
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comprovada mediante: 

I - apresenta<;ao de certidoes de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Fe deral-SRF, pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN, do Ministerio da Fazenda, e pelos correspondentes 6rgaos 

estaduais e municipais; 

II - apresenta<;ao de comprovantes de inexistencia de debito junto ao Instituto N acional de Seguro Social -

INSS, referentes aos tres meses anteriores, ou Certidao Negativa de Debitos - CND atualizada, e, se for o 

caso, tambem a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos debitos renegociados. 

III - apresenta<;ao de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servi<;o-FGTS, 

fornecido pela Caixa Economica Federal, nos termos da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; 

IV - comprova<;ao de regularidade perante o PIS/P ASEP; 

V - comprova<;ao de nao estar inscrito como inadimplente no Sistema Integrado de Administra<;ao Financeira 

do Govemo Federal- SIAFI; 

VI- comprova<;ao de nao estar inscrito ha mais de 30 (trinta) dias no Cadastro Informativo de Creditos Nao 

Quitados- CADIN; 

VII - declara<;ao expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do C6digo Penal, de que nao se encontra 

em mora e nem em debito junto a qualquer 6rgao ou entidade da Administra<;ao Publica Federal Direta e 

Indireta, conforme inciso VII, do art. 2°, desta Instru<;ao Normativa. 

§ 1 o A declara<;ao de que trata o inciso anterior tera referencia abrangente a todo 6rgao e entidade da 

Administra<;ao Publica Federal, exceto quanto aqueles referidos nos incisos I, II, III e IV, deste artigo que 

serao objeto de comprova<;ao especifica. 

§ 2° Quando a declara<;ao prestada pelo convenente datar de mais de trinta dias, exigir-se-a a sua ratifica<;ao 

para a celebra<;ao do convenio. 

§ 3° Nao se exigira a comprova<;ao de regularidade de que trata este artigo para a libera<;ao de parcelas, 

durante a vigencia do instrumento. 

§ 4° Nao se exigira a comprova<;ao de regularidade de que trata este artigo, exceto a referida no item VI, para 

os aditamentos que objetivem a conclusao do objeto pactuado, desde que o prazo total nao ultrapasse 12 

(doze) meses . 

§ 5° Quando se tratar de convenio plurianual que objetive a manuten<;ao de programas, inclusive os de 

natureza assistencial, sera exigida a comprova<;ao da situa<;ao de regularidade de que trata este artigo, no 

inicio de cada exercicio financeiro, antecedendo a emissao de empenho, para o custeio das despesas daquele 

ano. 
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§ 6° A situa<;ao de regularidade do convenente, para os efeitos desta Instru<;ao Normativa, poderit ser 

comprovada mediante consulta a cadastre especifico, que vier a ser instituido pelo Governo Federal, para 

esse fim. 

Art. 4° Atendidas as exigencias previstas no artigo anterior, o setor tecnico e o de assessoria juridica do 6rgao 

ou entidade concedente, segundo as suas respectivas competencias, apreciarao o texto das minutas de 

convenio, acompanhado de: 

I- extrato, obtido mediante consulta ao Sistema Integrado de Administra<;ao Financeira do Governo Federal

SIAFI, do cadastramento previo do Plano de Trabalho, realizado pelo 6rgao concedente, contendo todas as 

informa<;oes ali exigidas para a realiza<;ao do convenio (pre-convenio ); 

II - documentos comprobat6rios da capacidade juridica do proponente e de seu representante legal; da 

capacidade tecnica, quando for o caso, e da regularidade fiscal, nos termos da legisla<;ao especifica; 

III - comprovante pertinente a pesquisa do concedente junto aos seus arquivos e aos cadastros a que tiver 

acesso, em especial ao Cadastre do Sistema Integrado de Administra<;ao Financeira do Governo Federal -

SIAFI e ao Cadastre Informative- CADIN, demonstrando que nao ha quaisquer pendencias do proponente 

junto a Uniao, a entidade da Administra<;ao Publica Federal Indireta ou a entidade a elas vinculada; e 

IV - c6pia do certificado ou comprovante do Registro de Entidade de Fins Filantr6picos, fornecido pelo 

Conselho Nacional de Assistencia Social - CNA S, quando foro caso. 

§ 1 o Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos por esta Instru<;ao Normativa, somente poderao ser 

celebrados ap6s a aprova<;ao pela autoridade competente, que se fundamentara nos pareceres das unidades 

referidas no "caput" deste artigo. 

§ 2° A pesquisa referida no inciso III deste artigo processar -se-a com a utiliza<;ao apenas dos oito digitos que 

constituem o numero base do Cadastre Geral de Contribuintes- CGC- MF. 

Art. 5° E vedado: 

I - celebrar convenio, efetuar transferencia, ou conceder beneficios sob qualquer modalidade, destinado a 

6rgao ou entidade da Administra<;ao Publica Federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, ou para 

qualquer 6rgao ou entidade, de direito publico ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros 

convenios ou nao esteja em situa<;ao de regularidade para com a Uniao ou com entidade da Administra<;ao 

Publica Federal Indireta; 

II - destinar recursos publicos como contribui<;oes, auxilios ou subven<;oes as institui<;oes privadas com fins 

lucrativos . 

§ 1 o Para os efeitos do item I, deste artigo, considera-se em situa<;ao de inadimplencia, devendo o 6rgao 
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concedente proceder a inscri<;ao no cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Administra<;ao 

Financeira do Govemo Federal- SIAFI e no Cadastro Informative- CADIN, o convenente que: 

I - nao apresentar a presta<;ao de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por 

essa Instru<;ao Normativa; 

II - nao tiver a sua presta<;ao de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato que resulte em prejuizo 

ao enirio. 

III - estiver em debito junto a 6rgao ou entidade, da Administra<;ao Publica, pertinente a obriga<;oes fiscais ou 

a contribui<;oes legais. 

§ 2° Nas hip6teses dos incisos I e II do panigrafo anterior, a entidade, se tiver outro administrador que nao o 

faltoso, e uma vez comprovada a instaura<;ao da devida tomada de contas especial, com imediata inscri<;ao, 

pela unidade de contabilidade analitica, do potencial responsavel em conta de ativo "Diversos Responsaveis", 

podera ser liberada para receber novas transferencias, mediante suspensao da inadimplencia por ato expresso 

do ordenador de despesas do 6rgao concedente. 

Reda<;ao alterada p/IN 5/2001 

§ 3° 0 novo dirigente comprovara, semestralmente ao concedente o prosseguimento das a<;oes adotadas, sob 

pena de retorno a situa<;ao de inadimplencia. 

CAPITULO III 

DA FORMALIZA<";AO 

Art. 6° 0 preambulo do termo de convenio contera a numera<;ao seqiiencial; o nome eo C.G.C dos 6rgaos ou 

entidades que estejam firmando o instrumento; o nome, endere<;o, numero e 6rgao expedidor da carteira de 

identidade e o C.P.F. dos respectivos titulares dos 6rgaos convenentes, ou daqueles que estiverem atuando 

por delega<;ao de competencia, indicando-se, ainda, os dispositivos legais de credenciamento; a finalidade, a 

sujei<;ao do convenio e sua execu<;ao as normas da Lei no 8.666, de 21.06.93, no que couber, bern como do 

Decreto n° 93.872, de 23.12.86, e a esta Instru<;ao Normativa. 

Art. 7° 0 convenio contera, expressa e obrigatoriamente, clausulas estabelecendo: 

I - o objeto e seus elementos caracteristicos com a descri<;ao detalhada, objetiva, clara e precisa do que se 

pretende realizar ou obter, em consonancia com o Plano de Trabalho, que integrara o Convenio 

independentemente de transcri<;ao; 

II- a obriga<;ao de cada urn dos participes, inclusive a contrapartida; 
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III- a vigencia, que deveni ser fixada de acordo com o prazo previsto para a consecu9ao do objeto e em 

fun9ao das metas estabelecidas; IN n° 2/2002 

IV- a obriga9ao do concedente de prorrogar "de oficio" a vigencia do convenio, quando houver atraso na 

libera9ao dos recursos, limitada a prorrogayao ao exato periodo do atraso verificado; 

V - a prerrogativa da Uniao, exercida pelo 6rgao ou entidade responsavel pelo programa, de conservar a 

autoridade normativa e exercer controle e fiscalizayao sabre a execuyao, bern como de assumir ou transferir a 

responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisayao ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a 

evitar a descontinuidade do servi9o; 

VI - a classificayao funcional-programatica e economica da despesa, mencionando-se o numero e data da 

Nota de Empenho ou Nota de Movimenta9ao de Credito; 

VII - a liberayao de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho 

(Anexo I); 

VIII- a obrigatoriedade de o convenente apresentar relat6rios de execuyao fisico-financeira e prestar contas 

dos recursos recebidos, no prazo maximo de sessenta dias, contados da data do termino da vigencia, 

observada a forma prevista nesta Instruyao Normativa e salvaguardada a obriga9ao de prestayao parcial de 

contas de que tratam os § §2o e 3o do art. 21; 

Redayao alterada p/IN no 2/2002 

IX - a definiyao do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusao ou extin9ao do 

instrumento, e que, em razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos, 

respeitado o disposto na legisla9ao pertinente; 

X - a faculdade aos participes para denuncia-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se-lhes as 

responsabilidades das obrigayoes decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, 

igualmente os beneficios adquiridos no mesmo periodo; 

XI - a obrigatoriedade de restitui9ao de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos da aplicayao 

financeira, ao concedente ou ao Tesouro Nacional, conforme o caso, na data de sua conclusao ou extin9ao; 

XII - o compromisso do convenente de restituir ao concedente o valor transferido atualizado monetariamente, 

desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legisla9ao aplicavel aos debitos para com 

a Fazenda Nacional, nos seguintes casas: 

a) quando nao for executado o objeto da aven9a; 

b) quando nao for apresentada, no prazo exigi do, a presta9ao de contas parcial ou final; e 

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convenio. 
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XIII - o compromisso de o convenente recolher a conta do concedente o valor, atualizado monetariamente, 

na forma prevista no inciso anterior, correspondente ao percentual da contrapartida pactuada, nao aplicada na 

consecuc;ao do objeto do convenio; Redac;ao alterada p/IN no 2/2002 

XIV - o compromisso do convenente de recolher a conta do concedente o valor correspondente a 

rendimentos de aplicac;ao no mercado financeiro, referente ao periodo compreendido entre a liberac;ao do 

recurso e sua utilizac;ao, quando nao comprovar o seu emprego na consecuc;ao do objeto ainda que nao tenha 

feito aplicac;ao; 

XV - a indicac;ao, quando for o caso, de cada parcela da despesa relativa a parte a ser executada em 

exercicios futuros, com a declarac;ao de que serao indicados em Termos Aditivos, os creditos e empenhos ou 

nota de movimentac;ao de credito para sua cobertura; 

XVI - a indicac;ao de que os recursos, para atender as despesas em exercicios futuros, no caso de 

investimento, estao consignados no plano plurianual, ou em previa lei que o autorize e fixe o montante das 

dotac;oes, que, anualmente, constarao do orc;amento, durante o prazo de sua execuc;ao; 

XVII - as obrigac;oes do interveniente e do executor, quando houver; 

XVIII- o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinado o concedente, 

a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento 

pactuado, quando em missao de fiscalizac;ao ou auditoria; 

XIX - o compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancaria especifica, quando nao 

integrante da conta unica do Governo Federal; 

XX - a indicac;ao do foro para dirimir duvidas decorrentes de sua execuc;ao. 

Art. 8° E vedada a inclusao, tolerancia ou admissao, nos convenios, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade do agente, de clausulas ou condic;oes que prevejam ou permitam: 

I - realizac;ao de despesas a titulo de taxa de administrac;ao, de gerencia ou similar; 

II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico, integrante de quadro de pessoal de 6rgao 

ou entidade publica da administrac;ao direta ou indireta, por servic;os de consultoria ou assistencia tecnica; 

Redac;ao alterada p/IN no 2/2002 

III- aditamento com alterac;ao do objeto; Alterado p/In STN no 2/2002 

IV - utilizac;ao dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em 

car:iter de emergencia; 

V - realizac;ao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia; 

VI - atribuic;ao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos ; 
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VII - realiza9ao de despesas corn taxas bancarias, corn rnultas, juros ou corre9ao rnonetaria, inclusive, 

referentes a pagarnentos ou recolhirnentos fora dos prazos; 

VIII - transferencia de recursos para clubes, associa96es de servidores ou quaisquer entidades congeneres, 

excetuadas creches e escolas para o atendirnento pre-escolar; e 

IX - realiza9ao de despesas corn publicidade, salvo ·as de carater educativo, informativo ou de orienta9ao 

social, das quais nao constern nornes, sirnbolos ou irnagens que caracterizern prorno9ao pessoal de 

autoridades ou servidores publicos. 

Art. 9° Quando o valor da transferencia for igual ou inferior ao previsto na alinea "a", inciso II, do artigo 23 

da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, corrigido na forma do art. 120, do rnesrno diploma legal, a 

formaliza9ao podera realizar-se mediante termo sirnplificado de convenio, na forma regularnentada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

§ 1 o A formaliza9ao do termo de convenio podera, tarnbern, ser substituida pelo termo sirnplificado de que 

trata o "caput" deste artigo, qualquer que seja o seu valor, nas seguintes condi96es: 

I - quando o convenente, ou destinatario da transferencia ou da descentraliza9ao, for 6rgao ou entidade da 

Adrninistra9ao Publica Federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

II - quando se tratar do custeio ou financiarnento de prograrnas suplernentares definidos no inciso VII do art. 

208, da Constitui9ao Federal, executados por 6rgao publico, ou por entidade da adrninistra9ao estadual ou 

municipal. 

§ 2° E nulo e de nenhurn efeito, o convenio verbal corn a Uniao ou corn entidade da Adrninistra9ao Publica 

Federal. 

Art. 10. Assinarao, obrigatoriarnente, 0 termo de convenio OS participes, duas testernunhas devidamente 

qualificadas e o interveniente, se houver. 

Art. 11. Assinado o convenio, a entidade ou 6rgao concedente dara ciencia do rnesrno a Assembleia 

Legislativa ou a Camara Municipal respectiva do convenente, quando for o caso. 

Art. 12. Nos convenios ern que os participes sejarn integrantes dos oryarnentos fiscal e da seguridade social, a 

participa9ao financeira se processara mediante a previa descentraliza9ao dos creditos or9arnentarios, segundo 

a natureza das despesas que devarn ser efetuadas pelo convenente, rnantida a Unidade Or9arnentaria e a 

classifica9ao funcional prograrnatica, respeitando-se integralrnente os objetivos preconizados no oryarnento. 

Art. 13. A execu9ao de convenio subordinar-se-a ao previo cadastrarnento do Plano de Trabalho, apresentado 

pelo convenente, no Sistema Integrado de Adrninistra9ao Financeira do Govemo Federal - SIAFI, 

independenternente do seu valor, ou do instrurnento utilizado para sua formaliza9ao. 
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Art. 14. 0 processo, contendo termo de convenio e seus aditivos, bern como Plano de Trabalho e suas 

eventuais reformula<;oes, seni encaminhado ao respectivo 6rgao de contabilidade analitica, no prazo de 

5( cinco) dias, a con tar da data da assinatura dos instrumentos e da aprova<;ao da reformula<;ao pelo 

concedente, respectivamente. 

CAPITULO IV 

DA ALTERA<;:AO 

Art. 15. 0 convenio, ou Plano de Trabalho, este quando se tratar de destina<;ao por Portaria Ministerial, 

somente podeni ser alterado mediante proposta do convenente, devidamente justificada, a ser apresentada em 

prazo minimo, antes do termino de sua vigencia, que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do 

concedente, levando-se em conta o tempo necessario para ancilise e decisao. Reda<;ao alterada p/In STN no 

2/2002 

Art. 16. As altera<;oes de que trata o artigo anterior sujeitam-se ao registro, pelo concedente, no Sistema 

Integrado de Administra<;ao Financeira do Govemo Federal-SIAFI. 

CAPITULOV 

DAPUBLICA<;:AO 

Art. 17. A eficacia dos convenios e de seus aditivos, qualquer que seja o seu valor, fica condicionada a 
publica<;ao do respectivo extrato no "Diario Oficial" da Uniao, que sera providenciada pela Administra<;ao 

ate o quinto dia u.til do mes seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a 

contar daquela data, contendo os seguintes elementos: 

I - especie, numero, e valor do instrumento; 

II - denomina<;ao, domicilio e inscri<;ao no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministerio da Fazenda

CGC/MF dos participes e nome e inscri<;ao no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda

CPF/MF dos signataries; 

III - resumo do objeto; 

IV- credito pelo qual correra a despesa, numero e data da Nota de Empenho ou Nota de Movimenta<;ao de 

Credito; 

V - valor a ser transferido ou descentralizado no exercicio em curso e, se for o caso, o previsto para 
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VI - prazo de vigencia e data da assinatura; e 
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VII - codigo da Unidade Gestora, da gestao e classificayao funcional programatica e economica, 

correspondente aos respectivos creditos. 

CAPITULO VI 

DA LIBERA<;AO DOS RECURSOS 

Art. 18. A libera9ao de recursos financeiros, em decorrencia de convenio, obedeceni as seguintes disposi9oes 

I- se o convenente for 6rgao da Administra9ao Direta Federal, a remessa dos recursos sera feita pelo 6rgao 

setorial de programa9ao financeira, como conseqiiencia da descentraliza9ao do credito; 

II - quando o convenente for 6rgao da Administra9ao Federal, integrante da conta unica, a libera9ao 

constituir-se-a em autoriza9ao de saque; 

III- sendo o convenente 6rgao ou entidade da Administra9ao Publica Federal, nao integrante da conta unica, 

ou institui9ao de direito privado os recursos ficarao depositados e geridos no Banco do Brasil S/ A, na Caixa 

Economica Federal ou em outra institui9ao bancaria cujo controle acionario a Uniao detenha; IN STN no 1/99 

IV - quando o convenente integrar a administra9ao estadual, municipal ou do Distrito Federal, os recursos 

serao depositados e geridos, a seu criterio, altemativamente: Reda9ao alterada p/IN n° 6/2001 

a - no Banco do Brasil S/ A; 

b - na Caixa Economica Federal; 

c - em outra institui9ao financeira oficial, inclusive de carater regional; 

d - em institui9ao financeira submetida a processo de desestatiza9ao ou, ainda, naquela adquirente de seu 

controle acionario." 

§ 1 o Nas hipoteses dos incisos III e IV, deste artigo, quando o 6rgao convenente for sediado em localidade 

que nao possua agencia do Banco do Brasil S/A, da Caixa Economica Federal ou do banco oficial que se lhe 

aplicar, conforme o caso, sera observada a seguinte ordem de preferencia: 

I - outro banco oficial federal; 

II - outro banco oficial estadual; ou 

III - na inexistencia de institui9oes financeiras mencionadas nos incisos anteriores, em agencia bancaria 
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local. 

§ 2° Nao estao sujeitas a obrigatoriedade de movimenta9ao nas institui9oes financeiras referidas no panigrafo 

anterior deste artigo os recursos financeiros relativos a programas e pr ojetos de caniter regional, que serao 

depositados em suas institui9oes regionais de creditos, conforme dispuser a legisla9ao especifica. 

Art. 19. A liberayao de recursos financeiros por for9a de convenio, nos casos em que o convenente nao 

integre os oryamentos fiscal e da seguridade social, constituini despesa do concedente; e o recebimento, 

receita do convenente. 

Panigrafo unico. Quando o convenente integrar o Or9amento Fiscal ou o da Seguridade Social, a liberayao 

dos recursos se processani mediante: 

I- repasse: 

a) do 6rgao setorial de programa9ao financeira para entidades da administra9ao indireta e entre estas; e 

b) das entidades da administra9ao indireta para 6rgaos da administra9ao direta, ou entre estes, se de outro 

6rgao ou Ministerio; 

II - sub-repasse - entre 6rgaos da administra9ao direta de urn mesmo 6rgao ou ministerio e entre unidades 

gestoras de uma mesma entidade da Administrayao Indireta. 

Art. 20. Os recursos serao mantidos em conta bancaria especifica, somente sendo permitidos saques para o 

pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem 

bancaria, ou para aplicayao no mercado financeiro. 

§ 1 o - Quando o destinatario da transferencia for estado, Distrito Federal ou municipio, entidade a eles 

vinculada ou entidade particular, os recursos transferidos, enquanto nao empregados na sua finalidade, serao 

obrigatoriamente aplicados: 

I - em caderneta de poupan9a de institui9ao financeira oficial, se a previsao de seu uso for igual ou superior a 

ummes; e 

II- em fundo de aplicayao financeira de curto prazo, ou operayao de mercado aberto lastreada em titulo da 

divida publica federal, quando sua utilizayao estiver prevista para prazos menores . 

§ 2° Os rendimentos das aplica9oes financeiras serao, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convenio ou 

da transferencia, estando sujeitos as mesmas condi9oes de presta9ao de contas exigidos para os recursos 

transferidos . 

§ 3° As receitas oriundas dos rendimentos da aplicayao no mercado financeiro nao poderao ser computadas 

como contrapartida, devida pelo convenente. 

§ 4° Nao sera permitida, em nenhuma hip6tese, a aplica9ao financeira de recursos recebidos, em decorrencia 
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de descentraliza<;ao de creditos, por qualquer 6rgao da Administra<;ao Publica Federal, Direta ou entidade da 

Administra<;ao Indireta. 

Art. 21. A transferencia de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto do convenio obedeceni 

ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso, cuja elabora<;ao 

teni como parametro para a defini<;ao das parcelas o detalhamento da execu<;ao fisica do objeto e a 

programa<;ao financeira do Governo Federal. 

§ 1 o As unidades gestoras que transferirem recursos em desacordo com o disposto neste artigo terao as suas 

Propostas de Programa<;ao revistas pelo 6rgao central de programa<;ao financeira. 

§ 2° Quando a libera<;ao dos recursos ocorrer em 3 (tres) ou mais parcelas, a terceira ficani condicionada a 
apresenta<;ao de presta<;ao de contas parcial referente a primeira parcela liberada, composta da documenta<;ao 

especificada nos itens III a VII do art. 28, e assim sucessivamente. Ap6s a aplica<;ao da ultima parcela, seni 

apresentada a presta<;ao de contas do total dos recursos recebidos ; 

§ 3° Caso a libera<;ao dos recursos seja efetuada em ate duas parcelas, a apresenta<;ao da Presta<;ao de Contas 

se fani no final da vigencia do instrumento, globalizando as parcelas liberadas . 

§ 4° A libera<;ao das parcelas do convenio seni suspensa ate a corre<;ao das impropriedades ocorridas, nos 

casos a seguir especificados : 

I - quando nao tiver havido comprova<;ao da boa e regular aplica<;ao da parcela anteriormente recebida, na 

forma da legisla<;ao aplicavel, inclusive mediante procedimentos de fiscaliza<;ao local, realizados 

periodicamente pela entidade ou 6rgao concedente e/ou pelo 6rgao competente do sistema de controle 

interno da Administra<;ao Publica; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplica<;ao dos recursos, atrasos nao justificados no 

cumprimento das etapas ou fases programadas, pniticas atentat6rias aos principios fundamentais de 

Administra<;ao Publica nas contrata<;oes e demais atos praticados na execu<;ao do convenio; 

III- quando for descumprida, pelo convenente ou executor, qualquer clausula ou condi<;ao do convenio. 

§ 5° A libera<;ao das parcelas do convenio sera suspensa definitivamente na hip6tese de sua rescisao. 

§ 6° Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extin<;ao do convenio, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplica<;oes financeiras realizadas, serao devolvidos ao 

6rgao ou entidade concedente, no prazo improrrogavel de 30(trinta) dias do evento, sob pena da imediata 

instaura<;ao de tomada de contas especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao 

ou entidade concedente. 
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CAPITULO VII 

DA EXECU<;AO 

Art 22. 0 convenio deveni ser executado fielrnente pelas partes, de acordo corn as cUmsulas pactuadas e a 

legisla9ao pertinente, respondendo cada urna pelas conseqiiencias de sua inexecu9ao total ou parcial. 

Art 23. A fun9ao gerencial fiscalizadora sera exercida pelo concedente, dentro do prazo regularnentar de 

execu9ao/presta9ao de contas do convenio, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder 

discricionario de reorientar a9oes e de acatar, ou nao, justificativas corn rela9ao as disfun9oes porventura 

havidas na execu9ao. Reda9ao alterada p/IN n° 2/2002 

Art. 24. Sern prejuizo da prerrogativa da Uniao, rnencionada no inciso IV, do art. 7° desta Instru9ao 

Normativa, o ordenador de despesas do 6rgao ou entidade concedente podera delegar cornpetencia para 

acornpanharnento da execu9ao do convenio, a dirigentes de 6rgaos ou entidades pertencentes a 

Adrninistra9ao Federal que se situern pr6xirnos ao local de aplica9ao dos recursos. 

Art. 25. As unidades da Federa9ao e os rnunicipios que receberern transferencias dos 6rgaos ou entidades, 

rnencionados no art. 1 o desta Instru9ao Normativa, para execu9ao de prograrna de trabalho que requeira nova 

descentraliza9ao ou transferencia, subordinara tais transferencias as rnesrnas exigencias que lhe forarn feitas, 

conforme esta Instru9ao N ormativa. 

Paragrafo unico. Os 6rgaos ou entidades da Adrninistra9ao Publica Federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal nao poderao celebrar convenio corn rnais de urna institui9ao para o rnesrno objeto, exceto 

quando se tratar de a9oes cornplernentares, o que devera ficar consignado no respectivo convenio, 

delirnitando-se as parcelas referentes de responsabilidade deste e as que devarn ser executadas a conta do 

outro instrurnento. 

Art. 26. Quando o convenio cornpreender a aquisi9ao de equiparnentos e rnateriais permanentes, sera 

obrigat6ria a estipula9ao do destino a ser dado aos hens rernanescentes na data da extin9ao do acordo ou 

ajuste. 

Paragrafo unico. Os hens rnateriais e equiparnentos adquiridos corn recursos de convenios corn estados, 

Distrito Federal ou rnunicipios poderao, a criteria do Ministro de Estado, ou autoridade equivalente, ou do 

dirigente maximo da entidade da adrninistra9ao indireta, ser doados aqueles entes quando, ap6s a consecu9ao 

do objeto do convenio, forern necessarios para assegurar a continuidade de prograrna govemarnental, 

observado o que, a respeito, tenha sido previsto no convenio. 
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IN no 2/2002 

Art. 27. Quando o convenente integrar a administra<;ao publica, de qualquer esfera de govemo, deveni, 

obrigatoriamente, sujeitar-se as disposi<;oes da Lei no 8.666/93, especialmente naquilo que se refira a 

licita<;ao e contrato. 

Panigrafo unico. Sendo o convenente entidade privada, nao sujeita a Lei no 8.666/93, deveni, na execu<;ao 

das despesas com os recursos recebidos em transferencia, adotar procedimentos amilogos aos estabelecidos 

pela referida lei. 

CAPITULO VIII 

DA PRESTA<::AO DE CONTAS 

SE<::AO I 

DA PRESTA<::AO DE CONTAS FINAL 

Art. 28. 0 6rgao ou entidade que receber recursos, inclusive de origem extema, na forma estabelecida nesta 

Instru<;ao Normativa, ficani sujeito a apresentar presta<;ao de contas final do total dos recursos recebidos, que 

sera constituida de relat6rio de cumprimento do objeto, acompanhada de: 

I- Plano de Trabalho- Anexo I- fls. 1/3, 2/3 e 3/3; 

II - c6pia do Termo de Convenio ou Termo Simplificado de Convenio, com a indica<;ao da data de sua 

publica<;ao - Anexo II; 

III- Relat6rio de Execu<;ao Fisico-Financeira- Anexo III; 

IV - Demonstrativo da Execu<;ao da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em 

transferencias, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplica<;ao dos recursos no mercado financeiro, 

quando for o caso e os saldos - Anexo IV ; 

V - Rela<;ao de Pagamentos - Anexo V ; 

VI - Rela<;ao de Bens ( adquiridos, produzidos ou construidos com recursos da Uniao) - Anexo VI; 

VII - Extrato da conta bancaria especifica do periodo do recebimento da 1 a parcela ate o ultimo pagamento e 

concilia<;ao bancaria, quando for o caso; 

VIII- c6pia do termo de aceita<;ao definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execu<;ao de obra ou 
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servi<;:o de engenharia; 

IX- comprovante de recolhimento do saldo de recursos, a conta indicada pelo concedente, ou DARF, quando 

recolhido ao Tesouro Nacional. 

X - c6pia do despacho adjudicat6rio e homologa<;:ao das licita<;:oes realizadas ou justificativa para sua 

dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o convenente pertencer a 

Administra<;:ao Publica. 

§ 1 o 0 convenente que integre a Administra<;:ao Direta ou Indireta do Govemo Federal, fica dispensado de 

anexar a presta<;:ao de contas os documentos referidos nos incisos V, VI, VII, IX eX deste artigo. 

§ 2° 0 convenente fica dispensado de juntar a sua presta<;:ao de contas final os documentos especificados nos 

incisos III a VIII e X, deste artigo relativos as parcelas que ja tenham sido objeto de presta<;:ao de contas 

parciais. 

§ 3° 0 recolhimento de saldo nao aplicado, quando efetuado em outro exercicio, sendo a unidade concedente 

6rgao federal da Administra<;:ao Direta, sera efetuado ao Tesouro Nacional, mediante DARF. 

§ 4° A contrapartida do executor e/ou do convenente sera demonstrada no Relat6rio de Execu<;:ao Fisico

Financeira, bern como na presta<;:ao de contas . 

§ 5° A presta<;:ao de contas final sera apresentada ao concedente ate sessenta dias ap6s o termino da vigencia 

do convenio, definida conforme disposto no inciso III do art. 7o desta Instru<;:ao Normativa. Reda<;:ao alterada 

p/IN n° 2/2002 

Art. 29. Incumbe ao 6rgao ou entidade concedente decidir sobre a regularidade, ou nao, da aplica<;:ao dos 

recursos transferidos, e, se extinto, ao seu sucessor. 

Art. 30. As despesas serao comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as 

faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobat6rios serem emitidos em nome do 

convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referencia ao titulo e numero do 

convenio. 

§ 1 o Os documentos referidos neste artigo serao mantidos em arquivo em boa ordem, no proprio local em que 

forem contabilizados, a disposi<;:ao dos 6rgaos de controle intemo e extemo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da aprova<;:ao da presta<;:ao ou tomada de contas, do gestor do 6rgao ou entidade concedente, 

relativa ao exercicio da concessao. 

§ 2° Na hip6tese de o convenente utilizar servi<;:os de contabilidade de terceiros, a documenta<;: ao devera ficar 

arquivada nas dependencias do convenente, pelo prazo fixado no paragrafo anterior. 

Art. 31. A partir da data do recebimento da presta<;:ao de contas final, o ordenador de despesa da unidade 
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concedente, com base nos documentos referidos no art. 28 e a vista do pronunciamento da unidade tecnica 

responsavel pelo programa do 6rgao ou entidade concedente, tera o prazo de 60 (sessenta) dias para 

pronunciar-se sobre a aprova9ao ou nao da presta9ao de contas apresentada, sendo 45 ( quarenta e cinco ) 

dias para o pronunciamento da referida unidade tecnica e 15 ( quinze ) dias para o pronunciamento do 

ordenador de despesa. 

§ 1 o A presta9ao de contas parcial ou final sera analisada e avaliada na unidade tecnica responsavel pelo 

programa do 6rgao ou entidade concedente que emitira parecer sob os seguintes aspectos: 

I- tecnico - quanto a execu9ao fisica e atingimento dos objetivos do convenio, podendo o setor competente 

valer-se de laudos de vistoria ou de informa9oes obtidas junto a autoridades publicas do local de execu9ao do 

convenio; 

II- financeiro- quanto a correta e regular aplica9ao dos recursos do convenio. 

§ 2° Ap6s recebida a presta9ao de contas parcial final, o ordenador de despesa da unidade concedente devera 

efetuar, imediatamente, o registro do recebimento da presta9ao de contas no Cadastro de Convenios no 

SIAFI. A nao efetiva9ao do referido registro, ap6s 30 (trinta) dias do final da vigencia, acarretara o 

lan9amento automatico do convenente como inadimplente. 

§ 3° Aprovada a presta9ao de contas final, o ordenador de despesa da unidade concedente devera efetuar o 

devido registro da aprova9ao da presta9ao de contas no cadastro de convenios do SIAFI e fara constar, do 

processo, declara9ao expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplica9ao. Reda9ao 

alterada p/IN STN no 1/2000 

§ 4° Na hip6tese de a presta9ao de contas nao ser aprovada e exauridas todas as providencias cabiveis, o 

ordenador de despesas registrara o fato no Cadastro de Convenios no SIAFI e encaminhara o respectivo 

processo ao 6rgao de contabilidade analitica a que estiver jurisdicionado, para instaura9ao de tomada de 

contas especial e demais medidas de sua competencia, sob pena de responsabilidade. 

§ 5° 0 6rgao de contabilidade analitica examinara, formalmente, a presta9ao de contas e, constatando 

irregularidades procedera a instaura9ao da Tomada de Contas Especial, ap6s as providencias exigidas para a 

situa9ao, efetuando os registros de sua competencia. 

§ 6° Ap6s a providencia aludida no paragrafo anterior, o respectivo processo de tomada de contas especial 

sera encaminhado ao 6rgao de controle intemo para os exames de auditoria previstos na legisla9ao em vigor 

e providencias subseqiientes. 

§ 7° Quando a presta9ao de contas nao for encaminhada no prazo convencionado, o concedente assinara o 

prazo maximo de 30 (trinta) 4ias para sua apresenta9ao, ou recolhimento dos recursos, incluidos os 
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rendimentos da aplica9ao no mercado financeiro, acrescidos de juros e corre9ao monetliria, na forma da lei, 

comunicando o fato ao 6rgao de controle interno de sua jurisdi9ao ou equivalente. 

§ go Esgotado o prazo, referido no panigrafo anterior, e nao cumpridas as exig€mcias, ou, ainda, se existirem 

evidencias de irregularidades de que resultem em prejuizo para o enirio, a unidade concedente dos recursos 

adotani as providencias previstas no§ 4° deste artigo. 

§ 9° Aplicam-se as disposi9oes dos §§ 5°, 6° e 7° deste artigo aos casos em que o convenente nao comprove a 

aplicayao da contrapartida estabelecida no convenio, bern como dos rendimentos da aplicayao no mercado 

financeiro. 

§ 10. Os atos de competencia do ordenador de despesa da unidade concedente e ass 1m como os de 

competencia da unidade tecnica responsavel pelo programa, do 6rgao ou entidade concedente, poderao ser 

delegados nos termos dos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei no 200/67. 

SEC,::AO II 

DA PRESTAC,::AO DE CONTAS PARCIAL 

Art. 32. A presta9ao de contas parcial e aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos liberados e 

sera composta da documentayao especificada nos itens III a VII, VIII eX, quando houver, do Art. 28 desta 

Instruyao Normativa. 

Art. 33. A presta9ao de contas parcial e em especial o Relat6rio de Execuyao Fisico-Financeira (Anexo III) 

sera analisada 

observando-se os criterios dispostos no paragrafo 1 o do Art. 31. 

Art. 34. Sera efetuado o registro no Cadastro de Convenios no SIAFI, correspondente ao resultado da analise 

realizada pelo concedente, com base nos pareceres emitidos na forma prevista no artigo anterior, sobre a 

presta9ao de contas parcial ou final. 

Art. 35. Constatada irregularidade ou inadimplencia na apresenta9ao da presta9ao de contas parcial, o 

ordenador de despesas suspendera imediatamente a liberayao de recursos e notificara o convenente dando-lhe 

o prazo maximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obriga9ao. 

Paragrafo (mico. Decorrido o prazo da notificayao, sem que a irregularidade tenha sido sanada, ou adimplida 

a obriga9ao, o ordenador de despesas comunicara o fato, sob pena de responsabilidade, ao 6rgao integrante 

do controle interno a que estiver jurisdicionado e providenciara, junto ao 6rgao de contabilidade analitica, a 
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instaura9ao de Tomada de Contas Especial e registrani a inadimplencia no Cadastro de Convenios no SIAFI. 

CAPITULO IX 

DARESCISAO 

Art. 36. Constitui motivo para rescisao do convenio independentemente do instrumento de sua formaliza9ao, 

o inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes 

situa9oes: 

I - utiliza9ao dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

II- aplica9ao dos recursos no mercado financeiro em desacordo como disposto no art. 18; e 

III - falta de apresenta9ao das Presta9oes de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos . 

Art. 37. A rescisao do convenio, na forma do artigo anterior, enseja a instaura9ao da competente Tomada de 

Contas Especial. 

CAPITULO X 

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

Art. 38. Sera instaurada a competente Tomada de Contas Especial, visando a apura9ao dos fatos, 

identifica<;:ao dos responsaveis e quantifica<;:ao do dano, pelos 6rgaos encarregados da contabilidade analitica 

do concedente, por solicita9ao do respective ordenador de despesas ou, na sua omissao, por determina<;:ao do 

Controle Intemo ou TCU, quando: 

I - Nao for apresentada a presta<;:ao de contas no prazo de ate 30 dias concedido em notifica<;:ao pelo 

concedente; 

II - nao for aprovada a presta<;:ao de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas pelo convenente, 

em decorrencia de: 

a) nao execu<;:ao total do objeto pactuado; 

b) atingimento parcial dos objetivos aven<;:ados; 

c) desvio de finalidade; 

d) impugna<;:ao de despesas ; 

e) nao cumprimento dos recursos da contrapartida; 

f) nao aplica<;:ao de rendimentos de aplica<;:oes financeiras no objeto pactuado. 

III- ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuizo ao erario. 
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§ 1° A instaura<;ao da Tomada de Contas Especial, obedecida a norma especifica sera precedida ainda de 

providencias saneadoras por parte do concedente e da notifica<;ao do responsavel, assinalando prazo de, no 

maximo, 30 (trinta) dias, para que apresente a presta<;ao de contas ou recolha o valor do debito imputado, 

acrescido de corre<;ao monetaria e juros de mora, bern assim, as justificativas e as alega<;oes de defesa 

julgadas necessarias pelo notificado, nos casos em que a presta<;ao de contas nao tenha sido aprovada. 

§ 2° lnstaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a apresenta<;ao, embora intempestiva, da presta<;ao 

de contas ou recolhimento do debito imputado, inclusive gravames legais, poderao ocorrer as seguintes 

hip6teses: 

I - No caso da apresenta<;ao da presta<;ao de contas ou recolhimento integral do debito imputado, antes do 

encaminhamento da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da Uniao, devera ser dada a baixa do 

registro de inadimplencia, e: 

a) aprovada a presta<;ao de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstancia devera ser imediatamente 

comunicada ao 6rgao onde se encontre a Tomada de Contas Especial, visando o arquivamento do processo e 

mantendo-se a baixa da inadimplencia e efetuando-se o registro da baixa da responsabilidade, sem prejuizo 

de ser dado conhecimento do fato ao Tribunal de Contas da Uniao, em relat6rio de atividade do gestor, 

quando da tomada ou presta<;ao de contas anual do ordenador de despesas do 6rgao/entidade concedente; 

b) nao aprovada a presta<;ao de contas, o fato devera ser comunicado ao 6rgao onde se encontre a Tomada de 

Contas Especial para que adote as providencias necessarias ao prosseguimento do feito, sob esse novo 

fundamento, reinscrevendo-se a inadimplencia, no caso de a Tomada de Contas Especial referir-se ao atual 

administrador, tendo em vista a sua permanencia a frente da administra<;ao do 6rgao convenente. 

II - No caso da apresenta<;ao da presta<;ao de contas ou recolhimento integral do debito imputado, ap6s o 

encaminhamento da Tomada de Contas Especial ao Tribunal de Contas da Uniao, proceder-se-a, tambem, a 

baixa da inadimplencia, e: 

a) sendo aprovada a presta<;ao de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstancia devera ser 

imediatamente comunicada a respectiva unidade de controle interno que certificou as contas para ado<;ao das 

providencias junto ao Tribunal de Contas da Uniao, mantendo-se a baixa da inadimplenc ia bern como a 

inscri<;ao da responsabilidade apurada, que s6 podera ser baixada por decisao do Tribunal; 

b) nao sendo aprovada a presta<;ao de contas adotar-se-a as providencias do inciso anterior quanto a 
comunica<;ao a unidade de controle interno, reinscrevendo-se, entretanto, a inadimplencia, no caso da 

Tomada de Contas Especial referirse ao atual administrador, tendo em vista a sua permanencia a :frente da 

administra<;ao do 6rgao convenente. 
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CAPITULO XI 

DAS DISPOSI<:;OES FINAlS 

Art. 39. Nao se aplicam as exigencias desta Instrw;ao Normativa aos instrumentos: 

I- cuja execw;ao nao envolva a transferencia de recursos entre os participes; 

II - celebrados anteriormente a data da sua publica<;ao, devendo ser observadas, neste caso, as prescri<;oes 

normativas vigentes a epoca da sua celebra<;ao, podendo, todavia, se lhes aplicar naquilo que beneficiar a 

consecu<;ao do objeto do convenio; 

III - destinados a execu<;ao descentralizada de programas federais de atendimento direto ao publico, nas areas 

de assistencia social, medica e educacional, ressalvados os convenios em que for prevista a antecipa<;ao de 

recursos; 

IV- que tenham par objeto a delega<;ao de competencia ou a autoriza<;ao a 6rgaos e ou entidades de outras 

esferas de governo para a execu<;ao de atribui<;oes determinadas em lei, regulamento ou regimento interno, 

com gera<;ao de receita compartilhada; e 

V- homologados regular e diretamente pelo Congresso Nacional naquilo em que as disposi<;oes dos tratados, 

acordos e conven<;oes internacionais, especificas, conflitarem com esta Instru<;ao Normativa, quando os 

recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte externa de financiamento. 

Paragrafo unico. As disposi<;oes desta Instru<;ao Normativa aplicam-se no que couber ao "contrato de 

repasse" a que se refere o Decreta no 1.819, de 16.02.96, que se equipara a figura do convenio, conceituada 

no inciso I, do art. 1 o . 

Art. 40. A inobservancia do disposto nesta Instru<;ao Normativa constitui omissao de dever funcional e sera 

punida na forma prevista em lei. 

Art. 41. Ficam aprovados os formularios que constituem os anexos I a VI desta Instru<;ao Normativa, que 

serao utilizados pelos convenentes para formaliza<;ao do instrumento, e da respectiva presta<;ao de contas. 

Art. 42. Aplicam-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados par esta Instru<;ao Normativa as 

demais legisla<;oes pertinentes, e em especial: 

-Lei n° 1.493, de 13 de dezembro de 1951; 

-Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 27; 

-Lei no 8.212, de 24 dejulho de 1991, arts. 15, 47,48 e 55 a 57; 
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-Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 54; 

-Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993; 

-Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

-Lei n° 8.931, de 22 de setembro de 1994; (com a reda9ao dada pela Lei n° 9.057 de 06.06.95); 

-Lei no 9.082, de 25 de julho de 1995; 

- Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967; 

- Decreto-lei no 1.290, de 3 de dezembro de 1973; 

- Decreto-lei no 1.442, de 27 de janeiro de 1976; 

- MP no 1.360, de 12 de mar9o de 1996; 

- Decreto no 93.872, de 23 de dezembro de 1986; 

- Decreto n° 99.658, de 30 de outubro de 1990, art. 15; 

- Decreto no 612, de 21 de julho de 1992, art. 14, art. 84 a 92; 

- Decreto n° 825, de 28 de maio de 1993; 

- Decreto no 1.006, de 09 de dezembro de 1993; 

- Decreto no 1.819, de 16 de fevereiro de 1996; 

- Portaria MEFP no 822, de 30 de agosto de 1991; 

- Instru9ao Normativa DTN no 08, de 21 de dezembro de 1990. 

Art. 43. Esta Instru9ao Normativa entra em vigor na data da sua publicavao, revogadas as Instru96es 

Normativas STN no 02, de 19 de abril de 1993 e no 06, de 13 de outubro de 1993. 

EDUARDO AUGUSTO GUIMARAES 

SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL 

INSTRU<;AO NORMATIVA N.0 01, DE 04 DE MAIO DE 2001. 

Disciplina o cumprimento das exigencias para transferencias volunhirias, constantes da Lei 

Complementarno 101, de 4 de maio de 2000, institui o Cadastro Unico dessas exigencias (CAUC) e 

da outras providencias. 
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0 Secretttrio do Tesouro Nacional, no exercicio das atribuivoes que lhe conferem os incisos VII e XI do art. 1o 

do Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria MF/GM no 71, de 8 de abril 

de 1996, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.995, de 25 de julho de 2000, bern como na Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000, resolve: 

Art. 1o A celebravao de convenios, acordos, ajustes ou demais instrumentos congeneres objetivando a 

transferencia voluntaria de recursos da Uniao aos estados, Distrito Federal e aos municipios, bern como as suas 

respectivas empresas estatais dependentes, a titulo de cooperavao, auxilio ou assistencia financeira, 

compreendendo, inclusive, a liberavao dos referidos recursos, deverao atender, concomitantemente, ao 

disposto: 

I-na Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, usualmente denominada Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF); 

II- na Lei de Diretrizes Orvamentarias (LDO) relativa ao exercicio, ou exercicios, quando for o caso, em que 

se derem a formalizavao do convenio e a utilizavao dos recursos; 

III- na Instru9ao Normativa no 1, de 15 de janeiro de 1997, e alteravoes ulteriores, desta Secretaria (STN); e 

IV- nos demais diplomas legais aplicaveis. 

Art. 2o 0 ente da Federavao beneficiario do convenio comprovara a instituivao, previsao e efetiva arrecadavao 

dos impastos de sua competencia constitucional (art. 11, paragrafo unico, da LRF). 

Paragrafo unico. A comprovavao de que trata o "caput" deste artigo podera ser feita mediante apresentavao dos 

balancetes contabeis dos exercicios anteriores, da proposta orvamentaria para o exercicio seguinte, caso ainda 

nao iniciado, ou, ainda, da Lei On;amentaria, se ja aprovada. 

Art. 3o Sao exigencias para a realizavao da transferencia voluntaria, alem das estabelecidas nos artigos 

anteriores desta Instruvao Normativa: 

I - a serem observadas pelo 6rgao ou entidade federal transferidor dos recursos ( concedente) quando da 

instruvao do processo: 

a) existencia de dotavao orvamentaria especifica, que devera ser evidenciada no instrumento celebrado, 

indicando-se a respectiva nota de empenho (art. 25, §1o, inciso I, da LRF); e 

b) vedavao constante do inciso X do art. 167 da Constituivao (art. 25, §1o, inciso II, da LRF). 

II- a serem comprovadas pelo ente da Federavao beneficiario junto ao 6rgao ou entidade concedente: 

a) situavao de regularidade quanto: ao pagamento de tributos, multas e demais encargos fiscais, cuja 

administravao esteja a cargo do Ministerio da Fazenda; ao pagamento das contribuivoes devidas ao sistema de 
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seguridade social do Pais; ao deposito das parcelas devidas ao Fundo de garantia do Tempo de Servi<;:o -

FGTS; e a presta<;:ao de contas de recursos anteriormente recebidos da Uniao (art. 25, § lo, inciso IV, alinea 

"a" daLRF)· 
' ' 

b) cumprimento dos limites constitucionais relatives a aplica<;:ao de recursos nas areas de educa<;:ao e saude 

(art. 25, §lo, inciso IV, alinea "b", da LRF, e art. 212 da Constitui<;:ao); 

c) observancia dos limites das dividas consolidada e mobiliaria, de opera<;:oes de credito, inclusive por 

antecipa<;:ao de receita, de inscri<;:ao em restos a Pagar e de despesa total com pessoal, mediante o Relat6rio de 

Gestao Fiscal, como definido na alinea "d" deste artigo (art. 25, § lo , inciso IV, alinea "c", da LRF); 

d) publica<;:ao do Relat6rio de Gestao Fiscal, de que tratam os arts. 54 e 55 da LRF, contendo: 

d.l) comparative com os limites previstos na LRF, dos seguintes montantes:, 

d.l.l) despesa total com pessoal, distinguindo a com pessoal ativo, inativo e pensionistas; 

d.l.2) dividas consolidada e mobiliaria; 

d.l.3) concessao de garantias; e 

d.l.4) opera<;:oes de credito, inclusive por antecipa<;:ao de receita; 

d.2)indica<;:ao das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites; 

d.3) demonstratives, no ultimo quadrimestre: 

d.3.1) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e urn de dezembro; 

d.3.2) da inscri<;:ao em Restos a Pagar, das despesas: 

d.3.2.1) empenhadas e liquidadas; 

d.3.2.2) empenhadas e nao-liquidadas, inscritas ate o limite do saldo da disponibilidade de caixa; e 

d.3.2.3) nao-inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos hajam sido cancelados; 

d.3.3) de que procedeu a liquida<;:ao das opera<;:oes de credito por antecipa<;:ao da receita ate a data de 10 de 

dezembro do ano em que foi contraida e do cumprimento do disposto na alinea "b" do inciso IV do art. 38 da 

LRF, que veda tais opera<;:oes no ultimo ano do mandate do Presidente, Govemador ou Prefeito Municipal; 

e) publica<;:ao do Relat6rio Resumido da Execu<;:ao Oryamentaria, observado, no seu formate, o disposto no art. 

52daLRF; 

f) existencia de previsao oryamentaria de contrapartida, se exigida e quando em pecunia (art. 35 da LDO), que 

podeni ser feita mediante apresenta<;:ao do or<;:amento para o exercicio corrente ou declara<;:ao expressa de que 

solicitou credito adicional para o seu atendimento; 

g) apresenta<;:ao de suas contas a Secretaria do Tesouro Nacional ou entidade preposta nos prazos referidos no 

art. 51, §lo, incises I e II, da LRF, observado o que dispoe o art. 50 da LRF. 



100 

§ 1 o Admitir-se-a, no que tange a publica<;ao dos documentos referidos nos itens "d", "e" e "g" deste artigo, as 

formas e os meios de divulga<;ao permitidos em lei. 

§2o A publica<;ao ou a apresenta<;ao dos documentos mencionados no paragrafo anterior, fora dos prazos 

especificados em lei, nao impedira a realiza<;ao de transferencia voluntaria ou libera<;ao de suas parcelas de 

recursos, a partir da data em que se der a referida publica<;ao ou apresenta<;ao. 

Art. 4o Fica criado, como subsistema do Sistema Integrado de Administra<;ao Financeira do Govemo Federal 

(SIAFI), o Cadastro Unico de Exigencias para Transferencias Voluntarias para estados e municipios(CAUC), 

para toda a administra<;ao publica federal, direta e indireta, destinado a registrar os entes da Federa<;ao que 

cumprirem as exigencias desta Instru<;ao N ormativa. 

§1o 0 registro de que trata o "caput" deste artigo sera procedido pelas unidades gestoras, quando do 

recebimento da documenta<;ao habilitadora, ou por unidade preposta. 

§2o A documenta<;ao referida no paragrafo anterior sera arquivada no 6rgao que procedeu ao registro, ate que 

venha a ocorrer a baixa do referido convenio, nao podendo, em hip6tese alguma, esse prazo ser inferior a cinco 

anos. 

§3o 0 registro de que trata a alinea "g" do artigo anterior sera realizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Art. 5o Aos tribunais de contas dos estados e Distrito Federal, bern como aos tribunais ou conselhos de contas 

dos municipios, e facultado proceder ao registro de que trata o artigo anterior ou, por meio de comunica<;ao 

formal a Secretaria do Tesouro Nacional, solicitar a baixa do registro, uma vez constatada a insatisfa<;ao da 

documenta<;ao apresentada pelo ente da Federa<;ao beneficiario do convenio, considerando o que sobre ela 

dispoe a LRF. 

Art. 6o 0 Banco Central do Brasil comunicara a Secretaria do Tesouro Nacional OS entes da Federa<;ao que nao 

observarem o enquadramento disposto no art. 33 da LRF. 

Art. 7o Os 6rgaos ou entidades federais concedentes, com o objetivo de desburocratiza<;ao e simplifica<;ao 

processual, previamente a celebra<;ao de convenios, bern como nos momentos antecedentes as libera<;oes das 

respectivas parcelas dos recursos, poderao utilizar os registros constantes do CAUC para verifica<;ao do 

atendimento dos requisitos legais discriminados nesta lnstru<;ao Normativa, que sera atestada mediante juntada 

ao processo de extrato do registro no CAUC. 

Art. So A consecu<;ao das comprova<;oes de que tratam os arts. 2o e 3o desta lnstru<;ao Normativa suprem as 

exigencias legais na data de seu atendimento ou apresenta<;ao, conforme o caso. 

Art. 9o Para fins de aplica<;ao das san<;oes de suspensao de transferencias voluntarias, excetuam-se aquelas 

relativas as a<;oes de educa<;ao, saude e assistencia social (art. 25, §3o, da LRF). 
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Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui9ao Federal, institui normas para licita9oes e 

contratos da Administra9ao Publica e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fa9o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo I 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Se9ao I 

Dos Principios 

Art. 1 o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licita9oes e contratos administrativos 

pertinentes a obras, servi9os, inclusive de publicidade, compras, aliena9oes e loca9oes no ambito dos 

Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos 6rgaos da administra9ao direta, 

os fundos especiais, as autarquias, as funda9oes publicas, as empresas publicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito 

Federal e Municipios. 

Art. 2o As obras, servi9os, inclusive de publicidade, compras, alienavoes, concessoes, 

permissoes e loca9oes da Administra9ao Publica, quando contratadas com terceiros, serao 

necessariamente precedidas de licita9ao, ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei. 
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Panigrafo unico. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 

6rgaos ou entidades da Administra<;ao Publicae particulares, em que haja urn acordo de vontades 

para a forma<;ao de vinculo e a estipula<;ao de obriga<;oes reciprocas, seja qual for a denomina<;ao 

utilizada. 

Art. 3o A licita<;ao destina-se a garantir a observancia do principia constitucional da isonomia 

e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administra<;ao e seni processada e julgada em estrita 

conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincula<;ao ao instrumento convocat6rio, 

do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos. 

§ 1o E vedado aos agentes publicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convoca<;ao, clausulas ou condi<;oes que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo e estabele<;am preferencias ou 

distin<;oes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciaria 

ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 

modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agencias 

intemacionais, ressalvado o disposto no paragrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de 

outubro de 1991. 

§ 2o Em igualdade de condi<;oes, como criterio de desempate, sera assegurada preferencia, 

sucessivamente, aos hens e servi<;os: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 

II - produzidos no Pais; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

§ 3o A licita<;ao nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteudo das propostas, ate a respectiva abertura. 

§ 4o (VETADO) (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 4o T odos quantos participem de licita<;ao promo vida pelos 6rgaos ou entidades a que se 

refere 0 art. 1° tern direito publico subjetivo a fiel observancia do pertinente procedimento 

estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadao acompanhar o seu desenvolvimento, desde que nao 

interfira de modo a perturbar ou impedir a realiza<;ao dos trabalhos. 
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Panigrafo unico. 0 procedimento licitat6rio previsto nesta lei caracteriza ato administrativo 

formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administra<;ao Publica. 

Art. 5o Todos os valores, pre<;os e custos utilizados nas licita<;oes terao como expressao 

monetaria a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada 

unidade da Administra<;ao, no pagamento das obriga<;oes relativas ao fomecimento de bens, 

loca<;oes, realiza<;ao de obras e presta<;ao de servi<;os, obedecer, para cada fonte diferenciada de 

recursos, a estrita ordem cronol6gica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 

relevantes razoes de interesse publico e mediante previa justificativa da autoridade competente, 

devidamente publicada. 

§ lo Os creditos a que se refere este artigo terao seus valores corrigidos por criterios previstos 

no ato convocat6rio e que lhes preservem o valor. 

§ 2° A corre<;ao de que trata o paragrafo anterior correni a conta das mesmas dota<;oes 

oryamentarias que atenderam aos creditos a que se refere. 

§ 2o A corre<;ao de que trata o paragrafo anterior cujo pagamento sera feito junto com o 

principal, correra a conta das mesmas dota<;oes or<;amentarias que atenderam aos creditos a que se 

referem. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores 

nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuizo do que dispoe seu paragrafo 

unico, deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da apresenta<;ao da 

fatura. (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

Se<;ao II 

Das Defini<;oes 

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda constru<;ao, reforma, fabrica<;ao, recupera<;ao ou amplia<;ao, realizada por 

execu<;ao direta ou indireta; 

II - Servi<;o - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 

Administra<;ao, tais como: demoli<;ao, conserto, instala<;ao, montagem, opera<;ao, conserva<;ao, 

repara<;ao, adapta<;ao, manuten<;ao, transporte, loca<;ao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 

tecnico-profissionais; 

III - Compra - toda aquisi<;ao remunerada de bens para fomecimento de uma s6 vez ou 

parceladamente; 
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IV - Aliena<;ao - toda transferencia de dominio de bens a terceiros; 

V - Obras, servi<;os e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 

(vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alinea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obriga<;oes assumidas por 

empresas em licita<;oes e contratos; 

VII - Execu<;iio direta - a que e feita pelos 6rgaos e entidades da Administra<;iio, pelos pr6prios 

mews; 

VIII - Execu<;iio indireta - a que o 6rgao ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das 

seguintes modalidades: 

VIII - Execu<;iio indireta - a que o 6rgao ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 

seguintes regimes: (Reda<;iio dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

a) empreitada por pre<;o global - quando se contrata a execu<;ao da obra ou do servi<;o por pre<;o 

certo e total; 

b) empreitada por pre<;o unitario - quando se contrata a execu<;iio da obra ou do servi<;o por 

pre<;o certo de unidades determinadas; 

c) (VETADO) 

d) tarefa- quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por pre<;o certo, com ou sem 

fomecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata urn empreendimento em sua integralidade, 

compreendendo todas as etapas das obras, servi<;os e instala<;oes necessarias, sob inteira 

responsabilidade da contratada ate a sua entrega ao contratante em condi<;oes de entrada em 

opera<;iio, atendidos os requisitos tecnicos e legais para sua utiliza<;iio em condi<;oes de seguran<;a 

estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para que foi contratada; 

IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao 

adequado, para caracterizar a obra ou servi<;o, ou complexo de obras ou servi<;os objeto da licita<;iio, 

elaborado com base nas indica<;oes dos estudos tecnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

tecnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avalia<;iio do custo da obra e a defini<;ao dos metodos e do prazo de execu<;ao, devendo conter os 

seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solu<;ao escolhida de forma a fornecer visao global da obra e identificar 

todos os seus elementos constitutivos com clareza; 



105 

b) solu<;oes tecnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 

necessidade de reformula<;ao ou de variantes durante as fases de elabora<;ao do projeto executivo e 

de realiza<;ao das obras e montagem; 

c) identifica<;ao dos tipos de servi<;os a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a 
obra, bern como suas especifica<;oes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, 

sem frustrar o caniter competitivo para a sua execu<;ao; 

d) informa<;oes que possibilitem o estudo e a dedu<;ao de metodos construtivos, instala<;oes 

provis6rias e condi<;oes organizacionais para a obra, sem frustrar o caniter competitivo para a sua 

execu<;ao; 

e) subsidios para montagem do plano de licita<;ao e gestao da obra, compreendendo a sua 

programa<;ao, a estrategia de suprimentos, as normas de fiscaliza<;ao e outros dados necessarios em 

cada caso; 

f) oryamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servi<;os e 

fomecimentos propriamente avaliados; 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execu<;ao 

completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa<;ao Brasileira de Normas 

Tecnicas - ABNT; 

XI- Administra<;ao Publica- a administra<;ao direta e indireta da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de 

direito privado sob controle do poder publico e das funda<;oes por ele instituidas ou mantidas; 

XII - Administra<;ao - 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administra<;ao 

Publica opera e atua concretamente; 

XIII - Imprensa Oficial - veiculo oficial de divulga<;ao da Administra<;ao Publica; 

XIII - Imprensa Oficial - veiculo oficial de divulga<;ao da Administra<;ao Publica, sendo para a 

Uniao o Diario Oficial da Uniao, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, o que for 

definido nas respectivas leis; (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

XN - Contratante - e o 6rgao ou entidade signataria do instrumento contratual; 

XV - Contratado - a pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a Administra<;ao 

Publica; 
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XVI - Comissao - comissao, permanente ou especial, criada pela Administra<;ao com a fun<;ao 

de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos as licita<;oes e ao 

cadastramento de licitantes. 

Se<;ao III 

Das Obras e Servi<;os 

Art. 7o As licita<;oes para a execu<;ao de obras e para a presta<;ao de servi<;os obedecerao ao 

disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequencia: 

I - projeto basico; 

II - projeto executivo; 

III - execu<;ao das obras e servi<;os. 

§ lo A execu<;ao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e aprova<;ao, pela 

autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores, a exce<;ao do projeto executivo, 

o qual podera ser desenvolvido concomitantemente com a execu<;ao das obras e servi<;os, desde que 

tambem autorizado pela Administra<;ao. 

§ 2o As obras e os servi<;os somente poderao ser licitados quando: 

I- houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponivel para exame dos 

interessados em participar do processo licitat6rio; 

II - existir or<;amento detalhado em planilhas que expressem a composi<;ao de todos os seus 

custos unitarios; 

III - houver previsao de recursos or<;amentarios que assegurem o pagamento das obriga<;oes 

decorrentes de obras ou servi<;os a serem executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo 

com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual 

de que trata o art. 165 da Constitui<;ao Federal, quando foro caso. 

§ 3o E vedado incluir no objeto da licita<;ao a obten<;ao de recursos financeiros para sua 

execu<;ao, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e 

explorados sob o regime de concessao, nos termos da legisla<;ao especifica. 

§ 4o E vedada, ainda, a inclusao, no objeto da licita<;ao, de fomecimento de materiais e 

servi<;os sem previsao de quantidades ou cujos quantitativos nao correspondam as previsoes reais do 

projeto basico ou executivo. 
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§5o E vedada a realiza<;ao de licita<;ao cujo objeto inclua bens e servi<;os sem similaridade ou 

de marcas, caracteristicas e especifica<;oes exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 

justificavel, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e servi<;os for feito sob o regime de 

administra<;ao contratada, previsto e discriminado no ato convocat6rio. 

§ 6o A infringencia do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 

realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7o Nao sera ainda computado como valor da obra ou servi<;o, para fins de julgamento das 

propostas de pre<;os, a atualiza<;ao monetaria das obriga<;oes de pagamento, desde a data final de 

cada periodo de aferi<;ao ate a do respectivo pagamento, que sera calculada pelos mesmos criterios 

estabelecidos obrigatoriamente no ato convocat6rio. 

§ So Qualquer cidadao podera requerer a Administra<;ao Publica OS quantitativos das obras e 

pre<;os unitarios de determinada obra executada. 

§ 9o 0 disposto neste artigo aplica-se tambem, no que couber, aos casos de dispensa e de 

inexigibilidade de licita<;ao. 

Art. So A execu<;ao das obras e dos servi<;os deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 

previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execu<;ao. 

§ 1 o As obras, servi<;os e fornecimentos serao divididos em tantas parcelas quantas se 

comprovarem tecnica e economicamente viaveis, a criteria e por conveniencia da Administra<;ao, 

procedendo-se a licita<;ao com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no 

mercado e a amplia<;ao da competitividade, sem perda da economia de escala. 

§ 2° E proibido o retardamento imotivado da execu<;ao de parcela de obra ou servi<;o, se 

existente previsao or<;amentaria para sua execu<;ao total, salvo insuficiencia financeira de recursos 

ou comprovado motivo de ordem tecnica, justificados em despacho circunstanciado das autoridades 

a que se refere o art. 26 desta lei. 

§ 3° Na execu<;ao parcelada, inclusive nos casos admitidos neste artigo, a cada etapa ou 

conjunto de etapas da obra, servi<;o ou fornecimento, ha de corresponder licita<;ao distinta, 

preservada a modalidade pertinente para a execu<;ao total do objeto da licita<;ao. 

§ 4° Em qualquer caso, a autoriza<;ao da despesa sera feita para o custo final da obra ou servi<;o 

projetados. 

Paragrafo unico. E proibido o retardamento imotivado da execu<;ao de obra ou servi<;o, ou de 

suas parcelas, se existente previsao or<;amentaria para sua execu<;ao total, salvo insuficiencia 
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financeira ou comprovado motivo de ordem tecnica, justificados em despacho circunstanciado da 

autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. (Reda<;:ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Art. 9o Nao podeni participar, direta ou indiretamente, da licita<;:ao ou da execu<;:ao de obra ou 

servi<;:o e do fornecimento de hens a eles necessarios: 

I- o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica oujuridica; 

II- empresa, isoladamente ou em cons6rcio, responsavel pela elabora<;:ao do projeto basico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou 

subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licita<;:ao. 

§ 1o E permitida a participa<;:ao do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II 

deste artigo, na licita<;:ao de obra ou servi<;:o, ou na execu<;:ao, como consultor ou tecnico, nas fun<;:oes 

de fiscaliza<;:ao, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servi<;:o da Administra<;:ao 

interessada. 

§ 2o 0 disposto neste artigo nao impede a licita<;:ao ou contrata<;:ao de obra ou servi<;:o que 

inclua a elabora<;:ao de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo pre<;:o previamente 

fixado pela Administra<;:ao. 

§ 3o Considera-se participa<;:ao indireta, para fins do disposto neste artigo, a existencia de 

qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor 

do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servi<;:os, fornecimentos e 

obras, incluindo-se os fornecimentos de hens e servi<;:os a estes necessarios. 

§ 4o 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se aos membros da comissao de licita<;:ao. 

Art. 10. As obras e servi<;:os poderao ser executados nos seguintes regimes: 

Art. 10. As obras e servi<;:os poderao ser executados nas seguintes formas: (Reda<;:ao dada pela 

Lei no 8.883, de 8.6.94) 

I - execu<;:ao direta; 

II- execu<;:ao indireta, nas seguintes modalidades: 

II- execu<;:ao indireta, nos seguintes regimes: (Reda<;:ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

a) empreitada por pre<;:o global; 

b) empreitada por pre<;:o unitario; 

c) (VETADO) 



d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

Panigrafo linico. (VETADO) 
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I - justifica<;ao tecnicamente com a demonstra<;ao da vantagem para a administra<;ao em 

rela<;ao aos demais regimes; (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

II - os valores nao ultrapassarem os limites maximos estabelecidos para a modalidade de 

tomada de pre<;os, constantes no art. 23 desta lei; (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

III - previamente aprovado pela autoridade competente. (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 11. As obras e servi<;os destinados aos mesmos fins terao projetos padronizados par tipos, 

categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrao nao atender as condi<;oes peculiares do local 

ou as exigencias especificas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos basicos e projetos executivos de obras e servi<;os serao considerados 

principalmente os seguintes requisitos: 

I - seguran<;a; 

II - funcionalidade e adequa<;ao ao interesse publico; 

III- economia na execu<;ao, conserva<;ao e opera<;ao; 

IV - possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e materias-primas 

existentes no local para execu<;ao, conserva<;ao e opera<;ao; 

V- facilidade na execu<;ao, conserva<;ao e opera<;ao, sem prejuizo da durabilidade da obra ou 

do servi<;o; 

VI - ado<;ao das normas tecnicas adequadas; 

VI - ado<;ao das normas tecnicas, de saude e de seguran<;a do trabalho adequadas; (Reda<;ao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

VII- impacto ambiental. 

Se<;ao N 

Dos Servi<;os Tecnicos Profissionais Especializados 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servi<;os tecnicos profissionais especializados os 

trabalhos relativos a: 

I- estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos; 

II - pareceres, pericias e avalia<;oes em geral; 

III - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras; 
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III- assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou tributarias; (Reda<;ao dada 

pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

IV - fiscaliza<;ao, supervisao ou gerenciamento de obras ou servi<;os; 

V - patrocinio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfei<;oamento de pessoal; 

VII- restaura<;ao de obras de arte e bens de valor hist6rico. 

VIII- (VET ADO). (Inciso incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licita<;ao, os contratos para a presta<;ao de 

servi<;os tecnicos profissionais especializados deverao, preferencialmente, ser celebrados mediante a 

realiza<;ao de concurso, com estipula<;ao previa de premio ou remunera<;ao. 

§ 2o Aos servi<;os tecnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 

111 desta Lei. 

§ 3o A empresa de presta<;ao de servi<;os tecnicos especializados que apresente rela<;ao de 

integrantes de seu corpo tecnico em procedimento licitat6rio ou como elemento de justifica<;ao de 

dispensa ou inexigibilidade de licita<;ao, ficara obrigada a garantir que os referidos integrantes 

realizem pessoal e diretamente os servi<;os objeto do contrato. 

Se<;ao V 

Das Compras 

Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada caracteriza<;ao de seu objeto e indica<;ao 

dos recursos or<;amentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de 

quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: (Regulamento) 

I - atender ao principio da padroniza<;ao, que imponha compatibilidade de especifica<;oes 

tecnicas e de desempenho, observadas, quando foro caso, as condi<;oes de manuten<;ao, assistencia 

tecnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas atraves de sistema de registro de pre<;os; 

III - submeter-se as condi<;oes de aquisi<;ao e pagamento semelhantes as do setor privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessarias para aproveitar as peculiaridades 

do mercado, visando economicidade; 

V - balizar-se pelos pre<;os praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da Administra<;ao 

Publica. 
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§ 1o 0 registro de pre9os sera precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2o Os pre9os registrados sedlo publicados trimestralmente para orienta9ao da Administra9ao, 

na imprensa oficial. 

§ 3o 0 sistema de registro de pre9os sera regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condi9oes: 

I - sele9ao feita mediante concorrencia; 

II- estipula9ao previa do sistema de controle e atualiza9ao dos pre9os registrados; 

III - validade do registro nao superior a urn ano. 

§ 4o A existencia de pre9os registrados nao obriga a Administra9ao a firmar as contrata9oes 

que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utiliza9ao de outros meios, respeitada a legisla9ao 

relativa as licita9oes, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia em igualdade de 

condi9oes. 

§ 5o 0 sistema de controle originado no quadro geral de pre9os, quando possivel, deveni ser 

informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar pre90 constante do quadro geral em 

razao de incompatibilidade desse com o pre9o vigente no mercado. 

§ 7o Nas compras deverao ser observadas, ainda: 

I - a especifica9ao completa do bern a ser adquirido sem indica9ao de marca; 

II - a defini9ao das unidades e das quantidades a serem adquiridas em fun9ao do consumo e 

utiliza9ao provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possivel, mediante adequadas tecnicas 

quantitativas de estima9ao; 

III - as condi9oes de guarda e armazenamento que nao permitam a deteriora9ao do material. 

§ So 0 recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, 

para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (tres) membros. 

Art. 16. Fechado o neg6cio, sera publicada a rela9ao de todas as compras feitas pela 

Administra9ao Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identifica9ao do bern comprado, seu 

pre9o unitario, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da opera9ao. 

Art. 16. Sera dada publicidade, mensalmente, em 6rgao de divulga9ao oficial ou em quadro de 

avisos de amplo acesso publico, a rela9ao de todas as compras feitas pela Administra9ao Direta ou 

Indireta, de maneira a clarificar a identifica9ao do bern comprado, seu pre9o unitario, a quantidade 

adquirida, o nome do vendedor e o valor total da opera9ao, podendo ser aglutinadas por itens as 
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compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licita9ao. (Reda9ao dada pela Lei n° 8.883, de 

8.6.94) 

Panigrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casos de dispensa de licita9ao 

previstos no inciso IX do art. 24. (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Se9ao VI 

Das Aliena9oes 

Art. 17. A aliena9ao de bens da Administra9ao Publica, subordinada a existencia de interesse 

publico devidamente justificado, sera precedida de avalia9ao e obedecera as seguintes normas: 

I - quando im6veis, dependera de autoriza9ao legislativa para 6rgaos da administra9ao direta e 

entidades autarquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependera de 

avalia9ao previa e de licita9ao na modalidade de concorrencia, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) da9ao em pagamento; 

b) doa9ao, permitida exclusivamente para outro 6rgao ou entidade da Administra9ao Publica, 

de qualquer esfera de govemo; 

c) perm uta, por outro im6vel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta 

Lei; 

d) investidura; 

e) venda a outro 6rgao ou entidade da administra9ao publica, de qualquer esfera de govemo; 

(Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

f) aliena9ao, concessao de direito real de uso, loca9ao ou permissao de uso de bens im6veis 

construidos e destinados ou efetivamente utilizados no ambito de programas habitacionais de 

interesse social, por 6rgaos ou entidades da administra9ao publica especificamente criados para esse 

fim; (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

II - quando m6veis, dependera de avalia9ao previa e de licita9ao, dispensada esta nos seguintes 

casos: 

a) doa9ao, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, ap6s avalia9ao de sua 

oportunidade e conveniencia s6cio-economica, relativamente a escolha de outra forma de aliena9ao; 

b) perm uta, permitida exclusivamente entre 6rgaos ou entidades da Administra9ao Publica; 

c) venda de a9oes, que poderao ser negociadas em bolsa, observada a legisla9ao especifica; 

d) venda de titulos, na forma da legisla9ao pertinente; 
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e) venda de hens produzidos ou comercializados par 6rgaos ou entidades da Administra<;ao 

Publica, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros 6rgaos ou entidades da Administra<;ao 

Publica, sem utiliza<;ao previsivel par quem deles dispoe. 

§ lo Os im6veis doados com base na alinea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razoes que 

justificaram a sua doa<;ao, reverterao ao patrimonio da pessoa juridica doadora, vedada a sua 

aliena<;ao pelo beneficiario. 

§ 2o A Administra<;ao podera conceder direito real de usa de hens im6veis, dispensada 

licita<;ao, quando o usa se destina a outro 6rgao ou entidade da Administra<;ao Publica. 

§ 3° Entende-se par investidura, para os fins desta lei, a aliena<;ao aos proprietarios de im6veis 

lindeiros de area remanescente ou resultante de obra publica, area esta que se tamar inaproveitavel 

isoladamente, par pre<;o nunca inferior ao da avalia<;ao e desde que esse nao ultrapasse a 50% 

( cinqiienta par cento) do valor constante da alinea a do inciso II do art. 23 desta lei. 

§ 3o Entende-se par investidura, para OS fins desta lei: (Reda<;ao dada pela Lei n° 9.648, de 

27.5.98) 

I - a aliena<;ao aos proprietarios de im6veis lindeiros de area remanescente ou resultante de obra 

publica, area esta que se tamar inaproveitavel isoladamente, par pre<;o nunca inferior ao da 

avalia<;ao e desde que esse nao ultrapasse a 50% ( cinqiienta par cento) do valor constante da alinea 

"a" do inciso II do art. 23 desta lei; (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

II - a aliena<;ao, aos legitimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Publico, de 

im6veis para fins residenciais construidos em nucleos urbanos anexos a usinas hidreletricas, desde 

que considerados dispensaveis na fase de opera<;ao dessas unidades e nao integrem a categoria de 

hens reversiveis ao final da concessao. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

§ 4° A doa<;ao com encargo podera ser licitada, e de seu instrumento constarao, 

obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e clausula de reversao, sob pena de 

nulidade do ato. 

§ 4o A doa<;ao com encargo sera licitada e de seu instrumento constarao, obrigatoriamente os 

encargos, o prazo de seu cumprimento e clausula de reversao, sob pena de nulidade do ato, sendo 

dispensada a licita<;ao no caso de interesse publico devidamente justificado; (Reda<;ao dada pela Lei 

n° 8.883, de 8.6.94) 
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§ So Na hip6tese do panigrafo anterior, caso o donatario necessite oferecer o im6vel em 

garantia de financiamento, a clausula de reversao e demais obrigac;oes serao garantidas por hipoteca 

em segundo grau em favor do doador. (Redac;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 6o Para a venda de hens m6veis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia nao superior 

ao limite previsto no art. 23, inciso II, alinea "b" desta Lei, a Administrac;ao podera permitir o leilao. 

(Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 18. Na concorrencia para a venda de hens im6veis, a fase de habilitac;ao limitar-se-a a 
comprovac;ao do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliac;ao. 

Paragrafo unico. Para a venda de hens m6veis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia 

nao superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alinea b desta lei, a Administrac;ao pod era 

permitir o leilao. (Revogado pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 19. Os hens im6veis da Administrac;ao Publica, cuja aquisic;ao haja derivado de 

procedimentos judiciais ou de dac;ao em pagamento, poderao ser alienados por ato da autoridade 

competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliac;ao dos hens alienaveis; 

II - comprovac;ao da necessidade ou utilidade da alienac;ao; 

III - adoc;ao do procedimento licitat6rio. 

III- adoc;ao do procedimento licitat6rio, sob a modalidade de concorrencia ou leilao. (Redac;ao 

dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Capitulo II 

Da Licitac;ao 

Sec;ao I 

Das Modalidadades, Limites e Dispensa 

Art. 20. As licitac;oes serao efetuadas no local onde se situar a repartic;ao interessada, salvo por 

motivo de interesse publico, devidamente justificado. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao impedira a habilitac;ao de interessados residentes 

ou sediados em outros locais. 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrencias e tomadas de prec;os, 

embora realizadas no local da repartic;ao interessada, deverao ser publicados com antecedencia, 

durante 3 (tres) dias consecutivos, obrigat6ria e contemporaneamente: 

I - no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitac;ao feita por 6rgao da Administrac;ao 
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Publica Federal ou do Distrito Federal e, ainda, quando se tratar de obras, compras e servi<;os 

financiados parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidos por institui<;oes federais; 

II - no Diario Oficial do Estado onde sera realizada a obra ou servi<;o, quando se tratar de 

licita<;ao de 6rgaos da Administra<;ao Estadual ou Municipal; 

III - em pelo menos urn jomal diario de grande circula<;ao no Estado ou, se houver, no 

Municipio onde sera realizada a obra ou servi<;o, podendo ainda a Administra<;ao, para ambos os 

casos, conforme o vulto da concorrencia, utilizar-se de outros meios de divulga<;ao para ampliar a 

area de competi<;ao. 

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrencias, das tomadas de pre<;os, 

dos concursos e dos leiloes, embora realizados no local da reparti<;ao interessada, deverao ser 

publicados com antecedencia, no minimo, por uma vez: (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

I - no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licita<;ao feita por 6rgao ou entidade da 

Administra<;ao Publica Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente 

com recursos federais ou garantidas por institui<;oes federais; (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 

8.6.94) 

II- no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 

licita<;ao feita por 6rgao ou entidade da Administra<;ao Publica Estadual ou Municipal, ou do Distrito 

Federal; (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

III- em jomal diario de grande circula<;ao no Estado e tambem, se houver, em jomal de 

circula<;ao no Municipio ou na regiao onde sera realizada a obra, prestado o servi<;o, fomecido, 

alienado ou alugado o bern, podendo ainda a Administra<;ao, conforme o vulto da licita<;ao, utilizar

se de outros meios de divulga<;ao para ampliar a area de competi<;ao. (Reda<;ao dada pela Lei no 

8.883, de 8.6.94) 

§ 1o 0 aviso publicado contera a indica<;ao do local em que os interessados poderao ler e obter 

o texto integral do edital e todas as informa<;oes sobre a licita<;ao. 

§ 2o 0 prazo minimo ate o recebimento das propostas ou da realiza<;ao do evento sera: 

I- 30 (trinta) dias para a concorrencia; 

II - 45 ( quarenta e cinco) dias para o concurso; 

III- 15 (quinze) dias para a tomada de pre<;os ou leilao; 

IV - 45 ( quarenta e cinco) dias para a licita<;ao do tipo melhor tecnica ou tecnica e pre<;o, ou 

quando o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade de empreitada integral; 



-- ---- --------

v -5 (cinco) dias uteis para 0 convite. 

§ 3° Os prazos estabelecidos no panigrafo anterior serao contados a partir da primeira 

publica<;ao do edital resumido ou da expedi<;ao do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do 

edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. 

I- quarenta e cinco dias para: (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

a) concurso; (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 
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b) concorrencia, quando o contra to a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral 

ou quando a licita<;ao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e pre<;o"; (Incluido pela Lei n° 8.883, 

de 8.6.94) 

II- trinta dias para: (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

a) concorrencia, nos casos nao especificados na alinea "b" do inciso anterior; (Incluido pela Lei 

n° 8.883, de 8.6.94) 

b) tomada de pre<;os, quando a licita<;ao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e pre<;o"; 

(Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

III- quinze dias para a tomada de pre<;os, nos casos nao especificados na alinea "b" do inciso 

anterior, ou leilao; (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

IV- cinco dias uteis para convite. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o Os prazos estabelecidos no panigrafo anterior serao contados a partir da ultima publica<;ao 

do edital resumido ou da expedi<;ao do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do 

convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Reda<;ao dada pela Lei n° 

8.883, de 8.6.94) 

§ 4o Qualquer modifica<;ao no edital exige divulga<;ao pela mesma forma que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqiiestionavelmente, a 

altera<;ao nao afetar a formula<;ao das propostas. 

Art. 22. Sao modalidades de licita<;ao: 

I - concorrencia; 

II- tomada de pre<;os; 

III - convite; 

IV- concurso; 

V -leilao. 
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§ 1 o Concorrencia e a modalidade de licitac;;ao entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de hahilitac;;ao preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de qualificac;;ao exigidos no 

edital para execuc;;ao de seu ohjeto. 

§ 2o Tomada de prec;;os e a modalidade de licitac;;ao entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condic;;oes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia 

anterior a data do recehimento das propostas, ohservada a necessaria qualificac;;ao. 

§ 3o Convite e a modalidade de licitac;;ao entre interessados do ramo pertinente ao seu ohjeto, 

cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero minimo de 3 (tres) pela unidade 

administrativa, a qual afixara, em local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio e o estendera 

aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da apresentac;;ao das propostas. 

§ 4o Concurso e a modalidade de licitac;;ao entre quaisquer interessados para escolha de 

trahalho tecnico, cientifico ou artistico, mediante a instituic;;ao de premios ou remunerac;;ao aos 

vencedores, conforme criterios constantes de edital puhlicado na imprensa oficial com antecedencia 

minima de 45 ( quarenta e cinco) dias. 

§ 5° Leilao e a modalidade de licitac;;ao entre quaisquer interessados para a venda de hens 

m6veis inserviveis para a Administrac;;ao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a 

quem oferecer o mawr lance, igual ou supenor ao da avaliac;;ao. 

§ 6° Na hip6tese do § 3° deste artigo, existindo na prac;;a mais de 3 (tres) possiveis interessados, 

e vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na licitac;;ao imediatamente anterior realizada para 

ohjeto identico ou assemelhado. 

§ 5o Leilao e a modalidade de licitac;;ao entre quaisquer interessados para a venda de hens 

m6veis inserviveis para a administrac;;ao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 

para a alienac;;ao de hens im6veis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliac;;ao. (Redac;;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 6o Na hip6tese do § 3o deste artigo, existindo na prac;;a mais de 3 (tres) possiveis 

interessados, a cada novo convite, realizado para ohjeto identico ou assemelhado, e ohrigat6rio o 

convite a, no minimo, mais urn interessado, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas 

ultimas licitac;;oes. (Redac;;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 
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§ 7o Quando, por lirnitac;oes do rnercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 

irnpossivel a obtenc;ao do mirnero rninirno de licitarites exigidos no § 3o deste artigo, essas 

circunstancias deverao ser devidarnente justificadas no processo, sob pena de repetic;ao do convite. 

§ 8o E vedada a criac;ao de outras rnodalidades de licitac;ao ou a cornbinac;ao das referidas 

neste artigo. 

§ 9o Na hip6tese do panigrafo 2o deste artigo, a adrninistrac;ao sornente podeni exigir do 

licitante nao cadastrado os docurnentos previstos nos arts. 27 a 31, que cornprovern habilitac;ao 

cornpativel corn o objeto da licitac;ao, nos termos do edital. (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Art. 23. As rnodalidades de licitac;ao a que se referern os incisos I a III do artigo anterior serao 

determinadas ern func;ao dos seguintes lirnites, tendo ern vista o valor estirnado da contratac;ao: 

I - para obras e servic;os de engenharia: 

a) convite- ate Cr$ 100.000.000,00 (cern rnilhoes de cruzeiros); 

b) tornada de prec;os- ate Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros); 

c) concom3ncia- acirna de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros); 

II - para cornpras e servic;os nao referidos no inciso anterior: 

a) convite- ate Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco rnilhoes de cruzeiros); 

b) tomada de prec;os- ate Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros); 

c) concorrencia- acirna de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos rnilhoes de cruzeiros). 

a) convite- ate R$ 150.000,00 (cento e cinqiienta mil reais); (Redac;ao dada pela Lei no 9.648, 

de 27.5.98) 

b) tomada de prec;os- ate R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reais); (Redac;ao dada 

pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

c) concorrencia- acirna de R$ 1.500.000,00 (urn rnilhao e quinhentos mil reias); (Redac;ao dada 

pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

II - para compras e servic;os nao referidos no inciso anterior: 

a) convite- ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redac;ao dada pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

b) tornada de prec;os- ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais); (Redac;ao dada pela 

Lei no 9.648, de 27.5.98) 

c) concorrencia- acirna de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqiienta mil reais). (Redac;ao dada 

pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 
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§ 1 o Para os Municipios, bern como para os 6rgaos e entidades a eles subordinados, aplicam-se 

os seguintes limites em rela9ao aos valores indicados no caput deste artigo e nos incisos I e II do art. 

24 desta lei: 

I - 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indicados, quando a popula9ao do municipio 

nao exceder a 20.000 (vinte mil) habitantes; 

II - 50% ( cinqilenta por cento) dos val ores indicados, quando a popula9ao do municipio se 

situar entre 20.001 (vinte mile urn) e 100.000 (cern mil) habitantes; 

III- 75% (setenta e cinco por cento) dos valores indicados, quando a popula9ao do municipio 

se situar entre 100.001 (cern mile urn) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

IV - 100% (cern por cento) dos val ores indicados, quando a popula9ao do municipio ex ceder 

a 500.000 ( quinhentos mil) habitantes. 

§ 2° Para os fins do panigrafo anterior, adotar-se-a como parametro o mimero de habitantes 

em cada municipio segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

§ 3° A concorrencia e a modalidade de licita9ao cabivel, qualquer que seja o valor de seu 

objeto, na compra ou aliena9ao de bens im6veis, nas concessoes de direito real de uso, bern como 

nas licita9oes internacionais, admitida, neste ultimo caso, a tomada de pre9os, desde que o 6rgao ou 

entidade disponha de cadastro internacional de fornecedores e sejam observados os limites deste 

artigo. 

§ 1 o As obras, servi9os e compras efetuadas pela administra9ao serao divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicamente viaveis, procedendo-se a Iicita9ao com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a amplica<;ao da 

competitiivdade, sem perda da economia de escala. (Reda9ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 2o Na execu9ao de obras e servi9os e nas compras de hens, parceladas nos termos do 

paragrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, servi9o ou compra, hit de 

corresponder licita9ao distinta, preservada a modalidade pertinente para a execu9ao do objeto em 

licita9aO. (Reda9aO dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o A concorrencia e a modalidade de licita9ao cabivel, qualquer que seja o valor de seu 

objeto, tanto na compra ou aliena9ao de hens im6veis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas 

concessoes de direito real de uso e nas licita9oes internacionais, admitindo-se neste ultimo caso, 

observados os limites deste artigo, a tomada de pre9os, quando o 6rgao ou entidade dispuser de 
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cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando nao houver fornecedor do bern ou 

servi<;o no Pais. (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 4o Nos casos em que couber convite, a Administra<;ao podeni utilizar a tomada de pre<;os e, 

em qualquer caso, a concorrencia. 

§ 5° E vedada a utiliza<;ao da modalidade convite ou tomada de pre<;os, conforme o caso, para 

parcelas de uma mesma obra ou servi<;o, ou ainda para obras ou servi<;os da mesma natureza que 

possam ser realizados simultanea ou sucessivamente, sempre que o somat6rio de seus valores 

caracterizar o caso de tomada de pre<;os ou concorrencia, respectivamente, nos termos deste artigo, 

exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 

de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servi<;o. 

§5o E vedada a utiliza<;ao da modalidade "convite" ou "tomada de pre<;os", conforme o caso, 

para parcelas de uma mesma obra ou servi<;o, ou ainda para obras e servi<;os da mesma natureza e no 

mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somat6rio de 

seus valores caracterizar o caso de "tomada de pre<;os" ou "concorrencia", respectivamente, nos 

termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas por 

pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servi<;o. (Reda<;ao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 6o As organiza<;oes industriais da Administra<;ao Federal direta, em face de suas 

peculiaridades, obedecerao aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo tambem para suas 

compras e servi<;os em geral, desde que para a aquisi<;ao de materiais aplicados exclusivamente na 

manuten<;ao, reparo ou fabrica<;ao de meios operacionais belicos pertencentes a Uniao. (Incluido 

pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 7o Na compra de bens de natureza divisive! e desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou 

complexo, e permitida a cota<;ao de quantidade inferior a demandada na licita<;ao, com vistas a 

amplia<;ao da competitividade, podendo o edital fixar quantitativa minimo para preservar a 

economia de escala. (Panigrafo incluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

Art. 24. E dispensavel a licita<;ao: 

I - para obras e servi<;os de engenharia de valor ate 5% (cinco por cento) do limite previsto na 

alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 

servi<;o ou ainda de obras e servi<;os da mesma natureza que possam ser realizados simultiinea ou 

sucessivamente; 
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I - para obras e servi9os de engenharia de valor ate cinco por cento do limite previsto na alinea 

a do inciso I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servi9o 

ou ainda para obras e servi9os da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente; (Reda9ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

I - para obras e servi9os de engenharia de valor ate 10% ( dez por cento) do limite previsto na 

alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 

servi9o ou ainda para obras e servi9os da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente; (Reda9ao dada pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

II - para outros servi9os e compras de valor ate 10% ( dez por cento) do limite previsto na alinea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para aliena9oes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se 

refiram a parcelas de urn mesmo servi9o, compra ou aliena9ao de maior vulto que possa ser 

realizada de uma s6 vez; (Reda9ao dada pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

III - nos casos de guerra ou grave perturba9ao da ordem; 

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, quando caracterizada urgencia de 

atendimento de situa9ao que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguran9a de pessoas, 

obras, servi9os, equipamentos e outros hens, publicos ou particulares, e somente para os hens 

necessarios ao atendimento da situa9ao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

servi9os que possam ser concluidas no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorroga9ao dos 

respectivos contratos; 

V - quando nao acudirem interessados a licitayaO anterior e esta, justificadamente, nao puder 

ser repetida sem prejuizo para a Administra9ao, mantidas, neste caso, todas as condi9oes 

preestabelecidas; 

VI - quando a Uniao tiver que intervir no dominio economico para regular pre9os ou 

normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem pre9os manifestamente superiores aos 

praticados no mercado nacional, ou forem incompativeis com os fixados pelos 6rgaos oficiais 

competentes, casos em que, observado o paragrafo unico do art. 48 desta Lei e, persistindo a 

situa9ao, sera admitida a adjudica9ao direta dos hens ou servi9os, por valor nao superior ao 

constante do registro de pre9os, ou dos servi9os; 
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VIII - quando a opera<;ao envolver exclusivamente pessoas juridicas de direito publico intemo, 

exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou fomecer os 

mesmos bens ou servi<;os, hip6tese em que ficarao sujeitas a licita<;ao; 

VIII - para a aquisi<;ao, por pessoa juridica de direito publico intemo, de bens produzidos ou 

servi<;os prestados por 6rgao ou entidade que integre a Administra<;ao Publica e que tenha sido 

criado para esse fim especifico em data anterior a vigencia desta Lei, desde que o pre<;o contratado 

seja compativel como praticado no mercado; (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da seguran<;a nacional, nos casos 

estabelecidos em decreto do Presidente da Republica, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 

X - para a compra ou loca<;ao de im6vel destinado ao servi<;o publico, cujas necessidades de 

instala<;ao e localiza<;ao condicionem a sua escolha, desde que o pre<;o seja compativel com o valor 

de mercado, segundo avalia<;ao previa; 

X - para a compra ou loca<;ao de im6vel destinado ao atendimento das finalidades precipuas da 

administra<;ao, cujas necessidades de instala<;ao e localiza<;ao condicionem a sua escolha, desde que 

o pre<;o seja compativel com o valor de mercado, segundo avalia<;ao previa;(Reda<;ao dada pela Lei 

n° 8.883, de 8.6.94) 

XI - na contrata<;ao de remanescente de obra, servi<;o ou fomecimento, em conseqiiencia de 

rescisao contratual, desde que atendida a ordem de classifica<;ao da licita<;ao anterior e aceitas as 

mesmas condi<;oes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao pre<;o, devidamente 

corrigido; 

XII - nas compras eventuais de generos alimenticios pereciveis, em centro de abastecimento ou 

similar, realizadas diretamente com base no pre<;o do dia; 

XIII - na contrata<;ao de institui<;ao nacional sem fins lucrativos, incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, cientifico ou 

tecnol6gico, desde que a pretensa contratada detenha inquestionavel reputa<;ao etico-profissional; 

XIV - para a aquisi<;ao de bens ou servi<;os por interrnedio de organiza<;ao intemacional, desde 

que o Brasil seja membro enos termos de acordo especifico, quando as condi<;oes ofertadas forem 

manifestadamente vantajosas para o Poder Publico; 

XII- nas compras de hortifrutigranjeiros, pao e outros generos pereciveis, no tempo necessaria 

para a realiza<;ao dos processos licitat6rios correspondentes, realizadas diretamente com base no 

pre<;o do dia; (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 
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XIII - na contratas;ao de instituis;ao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituis;ao dedicada a recuperas;ao 

social do preso, desde que a contratada detenha inquestiomivel reputas;ao etico-profissional e nao 

tenha fins lucrativos;(Redas;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

XIV - para a aquisis;ao de hens ou servis;os nos termos de acordo intemacional especifico 

aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condis;oes ofertadas forem manifestamente vantajosas 

para o Poder Publico; (Redas;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

XV- para a aquisis;ao ou restauras;ao de obras de arte e objetos hist6ricos, de autenticidade 

certificada, desde que compativeis ou inerentes as finalidades do 6rgao ou entidade. 

XVI - para a impressao dos diarios oficiais, de formularios padronizados de uso da 

administras;ao, e de edis;oes tecnicas oficiais, bern como para prestas;ao de servis;os de informatica a 

pessoa juridica de direito publico intemo, por 6rgaos ou entidades que integrem a Administras;ao 

Publica, criados para esse fim especifico;(Inlcuido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

XVII - para a aquisis;ao de componentes ou pes;as de origem nacional ou estrangeira, 

necessarios a manutens;ao de equipamentos durante o periodo de garantia tecnica, junto ao 

fomecedor original desses equipamentos, quando tal condis;ao de exclusividade for indispensavel 

para a vigencia da garantia; (Inlcuido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

XVIII - nas compras ou contratas;oes de servis;os para o abastecimento de navios, embarcas;oes, 

unidades aereas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta 

duras;ao em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentas;ao 

operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a 

normalidade e os prop6sitos das operas;oes e desde que seu valor nao exceda ao limite previsto na 

alinea "a" do incico II do art. 23 desta Lei: (lnlcuido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

XIX- para as compras de material de uso pelas Fors;as Armadas, com exces;ao de materiais de 

uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronizas;ao requerida pela 

estrutura de apoio logistico dos meios navais, aereos e terrestres, mediante parecer de comissao 

instituida por decreto; (Inlcuido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

XX - na contratas;ao de associas;ao de portadores de deficiencia fisica, sem fins lucrativos e de 

comprovada idoneidade, por 6rgaos ou entidades da Admininistras;ao Publica, para a prestas;ao de 

servis;os ou fomecimento de mao-de-obra, desde que o pres;o contratado seja compativel com o 

praticado no mercado. (Inlcuido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 
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XXI - Para a aquisivao de bens destinados exclusivamente a pesquisa cientifica e tecnol6gica 

com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituivoes de fomento a pesquisa 

credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico. (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

XXII - na contratavao do fomecimento ou suprimento de energia eletrica com concessiomirio, 

permissiomirio ou autorizado, segundo as normas da legislavao especifica;(Incluido pela Lei no 

9.648, de 27.5.98) 

XXII - na contratavao de fomecimento ou suprimento de energia eletrica e gas natural com 

concessionario, permissionario ou autorizado, segundo as normas da legislavao especifica; (Redavao 

dada pela Lei no 10.438, de 26.4.2002) 

XXIII - na contratavao realizada por empresa publica ou sociedade de economia mista com 

suas subsidiarias e controladas, para a aquisivao ou alienavao de bens, prestavao ou obtenvao de 

servivos, desde que o prevo contratado seja compativel com o praticado no mercado. (lncluido pela 

Lei no 9.648, de 27.5.98) 

XXIV - para a celebravao de contratos de prestavao de servivos com as organizavoes sociais, 

qualificadas no ambito das respectivas esferas de govemo, para atividades contempladas no contrato 

de gestao. (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

XXV - na contratavao realizada por Instituivao Cientifica e Tecnol6gica - ICT ou por agencia 

de fomento para a transferencia de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de 

exploravao de criavao protegida. (Incluido pela Lei no 10.973, de 2004) 

Paragrafo unico. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serao 20% (vinte por 

cento) para compras, obras e servivos contratados por sociedade de economia mista e empresa 

publica, bern assim por autarquia e fundavao qualificadas, na forma da lei, como Agencias 

Executivas. (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

Art. 25. E inexigivel a licitavao quando houver inviabilidade de competivao, em especial: 

I - para aquisivao de materiais, equipamentos, ou generos que s6 possam ser fomecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a 

comprovavao de exclusividade ser feita atraves de atestado fomecido pelo 6rgao de registro do 

comercio do local em que se realizaria a licitavao ou a obra ou o servi9o, pelo Sindicato, Federavao 

ou Confederavao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 



125 

II - para a contrata<;ao de servwos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de not6ria especializa<;ao, vedada a inexigibilidade para 

servi<;os de publicidade e divulga<;ao; 

III - para contrata<;ao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou atraves de 

empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao publica. 

§ 1o Considera-se de not6ria especializa<;ao o profissional ou empresa cujo conceito no campo 

de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiencias, publica<;oes, 

organiza<;ao, aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros requisites relacionados com suas 

atividades, permita inferir que o seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado a 
plena satisfa<;ao do objeto do contrato. 

§ 2o Na hip6tese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 

superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado a Fazenda Publica o fomecedor ou 

o prestador de servi<;os e o agente publico responsavel, sem prejuizo de outras san<;oes legais 

cabiveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV do art. 24, as situa<;oes de inexigibilidade 

referidas no art. 25, necessariamente justificadas, eo retardamento previsto no final do§ 2° do art. so 
desta lei deverao ser comunicados dentro de 3 (tres) dias a autoridade superior para ratifica<;ao e 

publica<;ao na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condi<;ao de eficacia dos atos. 

Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

caso; 

I - caracteriza<;ao da situa<;ao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 

II - razao da escolha do fomecedor ou executante; 

III- justificativa do pre<;o. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 enos incisos III a XX do art. 24, as 

situa<;oes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 

previsto no final do paragrafo unico do art. so desta lei deverao ser comunicados dentro de tres dias 

a autoridade superior para ratifica<;ao e publica<;ao na imprensa oficial no prazo de cinco dias, como 

condi<;ao para eficacia dos atos. (Reda<;ao dada pela Lei n° S.SS3, de S.6.94) 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2o e 4o do art. 17 enos incisos III a XXIV do art. 24, as 

situa<;oes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
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previsto no final do panigrafo unico do art. So, deverao ser comunicados dentro de tres dias a 

autoridade superior, para ratifica9ao e publicayao na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como 

condi9ao para eficacia dos atos. (Reda9ao dada pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste 

artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterizayao da situayao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 

caso; 

II - razao da escolha do fomecedor ou executante; 

III- justificativa do preyo. 

N- documento de aprova9ao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao alocados. 

(Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

Se9ao II 

Da Habilita9ao 

Art. 27. Para a habilita9ao nas licita9oes ex1g1r-se-a dos interessados, exclusivamente, 

documenta9ao relativa a: 

I - habilita9ao juridica; 

II - qualifica9ao tecnica; 

III - qualifica9ao economico-financeira; 

N - regularidade fiscal. 

V- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constitui9ao Federal. (Incluido 

pela Lei no 9.854, de 27.10.99) 

Art. 28. A documenta9ao relativa a habilita9ao juridica, conforme o caso, consistira em: 

I - cedula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a9oes, acompanhado de documentos 

de elei9ao de seus administradores; 

N - inscri9ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercicio; 
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V- decreto de autorizac;ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizac;ao para funcionamento expedido pelo 6rgao 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentac;ao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso, consistini em: 

I - prova de inscric;ao no Cadastro de Pessoas Fisicas ( CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscric;ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 

contratual; 

III- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

N - prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situac;ao regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 

IV- prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Servic;o (FGTS), demonstrando situac;ao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos 

por lei. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 30. A documentac;ao relativa a qualificac;ao tecnica limitar-se-a a: 

I - registro ou inscric;ao na entidade profissional competente; 

II - comprovac;ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitac;ao, e indicac;ao das instalac;oes e do 

aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a realizac;ao do objeto da licitac;ao, 

bern como da qualificac;ao de cada urn dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos 

trabalhos; 

III - comprovac;ao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informac;oes e das condic;oes locais para o 

cumprimento das obrigac;oes objeto da licitac;ao; 

IV - prova de atendimento de requisites previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 1 o A comprovac;ao de aptidao referida no inciso II deste artigo, no caso de licitac;oes 

pertinentes a obras e servic;os, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito 

publico ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, limitadas as 

exigencias a: 
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a) quanto a capacita<;ao tecnico-profissional: cornprova<;ao do licitante de possuir ern seu 

quadro permanente, na data da licita<;ao, profissional de nivel superior detentor de atestado de 

responsabilidade tecnica por execu<;ao de obra ou servi<;o de caracteristicas sernelhantes, lirnitadas 

estas exclusivarnente as parcelas de rnaior relevancia e valor significativo do objeto da licita<;ao, 

vedadas as exigencias de quantidades rninirnas ou prazos rnaxirnos; 

b) (Vetado). 

§ 2° As parcelas de rnaior relevancia tecnica ou de valor significativo, rnencionadas no 

paragrafo anterior, serao previae objetivarnente definidas no instrurnento convocat6rio. 

§ lo A cornprova<;ao de aptidao referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 

licita<;oes pertinentes a obras e servi<;os, sera feita por atestados fomecidos por pessoas juridicas de 

direito publico ou privado, devidarnente registrados nas entidades profissionais cornpetentes, 

lirnitadas as exigencias a: (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

I- capacita<;ao tecnico-profissional: cornprova<;ao do licitante de possuir ern seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro 

devidarnente reconhecido pela entidade cornpetente, detentor de atestado de responsabilidade 

tecnica por execu<;ao de obra ou servi<;o de caracteristicas sernelhantes, lirnitadas estas 

exclusivarnente as parcelas de rnaior relevancia e valor significativo do objeto da licita<;ao, vedadas 

as exigencias de quantidades rninirnas ou prazos rnaxirnos; (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

II- (VET ADO) (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

a) (VET ADO) (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

b) (VET ADO) (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 2o As parcelas de rnaior relevancia tecnica e de valor significativo, rnencionadas no 

paragrafo anterior, serao definidas no instrurnento convocat6rio. (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, 

de 8.6.94) 

§ 3o Sera sernpre adrnitida a cornprova<;ao de aptidao atraves de certidoes ou atestados de 

obras ou servi<;os sirnilares de cornplexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior. 

§ 4o Nas licita<;oes para fomecirnento de hens, a cornprova<;ao de aptidao, quando foro caso, 

sera feita atraves de atestados fomecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado. 

§ 5o E vedada a exigencia de cornprova<;ao de atividade ou de aptidao corn lirnita<;oes de 

tempo ou de epoca ou ainda ern locais especificos, ou quaisquer outras nao previstas nesta Lei, que 

inibarn a participa<;ao na licita<;ao. 
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§ 6o As exigencias minimas relativas a instalac;oes de canteiros, maquinas, equipamentos e 

pessoal tecnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitac;ao, 

serao atendidas mediante a apresentac;ao de relac;ao explicita e da declarac;ao formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigencias de propriedade e de localizac;ao previa. 

§ 7o (VETADO) 

§ 8o No caso de obras, servic;os e compras de grande vulto, de alta complexidade tecnica, 

podera a Administrac;ao exigir dos licitantes a metodologia de execuc;ao, cuja avaliac;ao, para efeito 

de sua aceitac;ao ou nao, antecedera sempre a analise dos prec;os e sera efetuada exclusivamente por 

criterios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitac;ao de alta complexidade tecnica aquela que envolva alta 

especializac;ao, como fator de extrema relevancia para garantir a execuc;ao do objeto a ser 

contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestac;ao de servic;os publicos essenciais. 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovac;ao da capacitac;ao 

tecnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverao participar da obra ou servic;o 

objeto da licitac;ao, admitindo-se a substituic;ao por profissionais de experiencia equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela administrac;ao. (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 11. (VETADO) (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 12. (VET ADO) (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Art. 31. A documentac;ao relativa a qualificac;ao economico-financeira limitar-se-a a: 

I - balanc;o patrimonial e demonstrac;oes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac;ao financeira da empresa, vedada a sua 

substituic;ao por balancetes ou balanc;os provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais 

quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentac;ao da proposta; 

II - certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

juridica, ou de execuc;ao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica; 

III- garantia, nas mesmas modalidades e criterios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta 

Lei, limitada a 1% (urn por cento) do valor estimado do obj eto da contratac;ao. 

§ 1 o A exigencia de indicadores limitar-se-a a demonstrac;ao da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato. 

§ 1o A exigencia de indices limitar-se-a a demonstrac;ao da capacidade financeira do licitante 

com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
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exigencia de valores minimos de faturamento anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade. 

(Reda<;:ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 2o A Administra<;:ao, nas compras para entrega futura e na execu<;:ao de obras e servi<;:os, 

podeni estabelecer, no instrumento convocat6rio da licita<;:ao, a exigencia de capital minimo ou de 

patrimonio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado 

objetivo de comprova<;:ao da qualifica<;:ao economico-financeira dos licitantes e para efeito de 

garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o 0 capital minimo ou o valor do patrimonio liquido a que se refere o panigrafo anterior 

nao podeni ex ceder a 10% ( dez por cento) do valor estimado da contrata<;:ao, devendo a 

comprova<;:ao ser feita relativamente a data da apresenta<;:ao da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualiza<;:ao para esta data atraves de indices oficiais. 

§ 4o Podera ser exigida, ainda, a rela<;:ao dos compromtssos assumidos pelo licitante que 

importem diminui<;:ao da capacidade operativa ou absor<;:ao de disponibilidade financeira, calculada 

esta em fun<;:ao do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rota<;:ao. 

§ 5° A comprova<;:ao de boa situa<;:ao financeira da empresa sera feita de forma objetiva, atraves 

do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo 

administrativo que tenha dado inicio ao processo licitat6rio. 

§5o A comprova<;:ao de boa situa<;:ao financeira da empresa sera feita de forma objetiva, 

atraves do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo 

administrativo da licita<;:ao que tenha dado inicio ao certame licitat6rio, vedada a exigencia de 

indices e valores nao usualmente adotados para correta avalia<;:ao de situa<;:ao financeira suficiente ao 

cumprimento das obriga<;:oes decorrentes da licita<;:ao. (Reda<;:ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 6o (VETADO) 

Art. 32. Os documentos necessarios a habilita<;:ao poderao ser apresentados em original, por 

qualquer processo de c6pia autenticada por tabeliao de notas ou por funcionario da unidade que 

realiza a licita<;:ao, ou publica<;:ao em 6rgao de imprensa oficial. 

Art. 32. Os documentos necessarios a habilita<;:ao poderao ser apresentados em original, por 

qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio competente ou por servidor da administra<;:ao ou 

publica<;:ao em 6rgao da imprensa oficial. (Reda<;:ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 1 o A documenta<;:ao de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei podera ser dispensada, no todo 

ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de hens para pronta entrega e leilao. 
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§ 2° 0 certificado de registro cadastral a que se ref ere o § 1 o do art. 3 6 substitui os documentos 

enumerados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada 

a parte a declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniencia de fato impeditivo da habilita9ao, e 

a apresentar o restante da documenta9ao prevista nos arts. 30 e 31 desta lei. 

§ 2o 0 certificado de registro cadastral a que se refere o § lo do art. 36 substitui os 

documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto as informa~toes disponibilizadas em sistema 

informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as 

penalidades legais, a superveniencia de fato impeditivo da habilita9ao. (Reda9ao dada pela Lei no 

9.648, de 27.5.98) 

§ 3o A documenta9ao referida neste artigo podeni ser substituida por registro cadastral emitido 

por 6rgao ou entidade publica, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em 

obediencia ao disposto nesta Lei. 

§ 4o As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, tanto quanto possivel, atenderao, 

nas licita9oes intemacionais, as exigencias dos panigrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 

devendo ter representa9ao legal no Brasil com poderes expressos para receber cita9ao e responder 

administrativa ou judicialmente. 

§ 5o Nao se exigini, para a habilita9ao de que trata este artigo, previo recolhimento de taxas ou 

emolumentos, salvo os referentes a fomecimento do edital, quando solicitado, com os seus 

elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodu9ao grafica da documenta9ao 

fomecida. 

§ 6o 0 disposto no § 4o deste artigo, no § lo do art. 33 e no § 2o do art. 55, nao se aplica as 

licita~toes intemacionais para a aquisi9ao de bens e servi9os cujo pagamento seja feito com o 

produto de financiamento concedido por organismo financeiro intemacional de que o Brasil fa9a 

parte, ou por agencia estrangeira de coopera9ao, nem nos casos de contrata9ao com empresa 

estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este 

caso tenha havido previa autoriza9ao do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisi9ao de 

bens e servi9os realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 

Art. 33. Quando permitida na licita9ao a participa9ao de empresas em cons6rcio, observar-se

ao as seguintes normas: 
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I - comprovayao do compromisso publico ou particular de constituiyao de cons6rcio, subscrito 

pelos consorciados; 

II - indica9ao da empresa responsavel pelo cons6rcio que devera atender as condi96es de 

lideranya, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresenta9ao dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificayao tecnica, o somat6rio dos quantitativos de cada 

consorciado, e, para efeito de qualificayao economico-financeira, o somat6rio dos valores de cada 

consorciado, na propor9ao de sua respectiva participayao, podendo a Administrayao estabelecer, 

para o cons6rcio, urn acrescimo de ate 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 

individual, inexigivel este acrescimo para os cons6rcios compostos, em sua totalidade, por micro e 

pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimenta de participayao de empresa consorciada, na mesma licita9ao, atraves de mais 

de urn cons6rcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em cons6rcio, tanto na fase 

de licita9ao quanto na de execuyao do contrato. 

§ lo No cons6rcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideran9a cabera, obrigatoriamente, 

a empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2o 0 licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebrayao do contrato, a 

constituiyao e o registro do cons6rcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

Se9ao III 

Dos Registros Cadastrais 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os 6rgaos e entidades da Administra9ao Publica que realizem 

freqiientemente licita9oes manterao registros cadastrais para efeito de habilita9ao, na forma 

regulamentar, va.Iidos por, no maximo, urn ano. 

§ lo 0 registro cadastral devera ser amplamente divulgado e devera estar permanentemente 

aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsavel a proceder, no minimo 

anualmente, atraves da imprensa oficial e de jornal diario, a chamamento publico para a atualizayao 

dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 

§ 2o E facultado as unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 

6rgaos ou entidades da Administra9ao Publica. 
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Art. 35. Ao requerer inscri9ao no cadastro, ou atualiza9ao deste, a qualquer tempo, o 

interessado forneceni os elementos necessarios a satisfa9ao das exigencias do art. 27 desta Lei. 

Art. 36. Os inscritos serao classificados por categorias, tendo-se em vista sua especializayao, 

subdivididas em grupos, segundo a qualifica9ao tecnica e economica avaliada pelos elementos 

constantes da documenta9ao relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. 

§ 1o Aos inscritos sera fornecido certificado, renovavel sempre que atualizarem o registro. 

§ 2o A atua9ao do licitante no cumprimento de obriga9oes assumidas sera anotada no 

respectivo registro cadastral. 

Art. 3 7. A qualquer tempo podera ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito 

que deixar de satisfazer as exigencias do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classificayao 

cadastral. 

Se9ao IV 

Do Procedimento e Julgamento 

Art. 38. 0 procedimento da licita9ao sera iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autoriza9ao respectiva, a indica9ao 

sucinta de seu objeto e do recurso proprio para a despesa, e ao qual serao juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 

II - comprovante das publicayoes do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 

entrega do convite; 

III - ato de designa9ao da comissao de licita9ao, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do 

responsavel pelo convite; 

IV - original das propostas e dos documentos que as instruirem; 

V- atas, relat6rios e delibera9oes da Comissao Julgadora; 

VI - pareceres tecnicos ou juridicos emitidos sobre a licita9ao, dispensa ou inexigibilidade; 

VII- atos de adjudica9ao do objeto da licita9ao e da sua homologa9ao; 

VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifesta9oes e 

decisoes; 

IX - despacho de anula9ao ou de revoga9ao da licita9ao, quando for o caso, fundamentado 

circunstanciadamente; 

X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publica9oes; 



134 

XII - dernais docurnentos relativos a licitas;ao. 

Panigrafo unico. As rninutas dos editais de licitas;ao, bern como as dos contratos, acordos, 

convenios ou ajustes devern ser previarnente exarninadas e aprovadas pelo 6rgao de assessoria 

juridica da unidade responsavel pela licitas;ao. 

Paragrafo unico. As rninutas de editais de licitas;ao, bern como as dos contratos, acordos, 

convenios ou ajustes devern ser previarnente exarninadas e aprovadas por assessoria juridica da 

Adrninistras;ao. (Redas;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 39. Sernpre que o valor estirnado para urna licitas;ao ou para urn conjunto de licitas;oes 

sirnuWineas ou sucessivas for superior a 100 (cern) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alinea 

"c" desta Lei, o processo licitat6rio sera iniciado, obrigatoriarnente, corn urna audiencia publica 

concedida pela autoridade responsavel corn antecedencia minima de 15 (quinze) dias uteis da data 

prevista para a publicas;ao do edital, e divulgada, corn a antecedencia minima de 10 ( dez) dias uteis 

de sua realizas;ao, pelos rnesrnos rneios previstos para a publicidade da licitas;ao, a qual terao acesso 

e direito a todas as informas;oes pertinentes e a se rnanifestar todos os interessados. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, bern como para os do § 5° do art. 23 e do inciso I do 

art. 24 desta lei, considerarn-se licitas;oes sirnultaneas ou sucessivas aquelas corn objeto sernelhante, 

sendo licitas;oes sirnultaneas aquelas corn realizas;ao prevista para intervalos nao superiores a 30 

(trinta) dias e licitas;oes sucessivas aquelas ern que o edital subseqiiente tenha urna data anterior a 

120 (cento e vinte) dias ap6s o termino das obrigas;oes previstas na licitas;ao antecedente. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, considerarn-se licitas;oes sirnultaneas aquelas corn 

objetos sirnilares e corn realizas;ao prevista para intervalos nao superiores a trinta dias e licitas;oes 

sucessivas aquelas ern que, tarnbern corn objetos sirnilares, o edital subseqiiente tenha urna data 

anterior a cento e vinte dias ap6s o termino do contrato resultante da licitas;ao antecedente. (Redas;ao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 40. 0 edital contera no prearnbulo o nurnero de ordern ern serie anual, o nome da 

repartis;ao interessada e de seu setor, a rnodalidade, o regime de execus;ao e o tipo da licitas;ao, a 

rnens;ao de que sera regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebirnento da docurnentas;ao e 

proposta, bern como para inicio da abertura dos envelopes, e indicara, obrigatoriarnente, o seguinte: 

I- objeto da licitas;ao, ern descris;ao sucinta e clara; 

II - prazo e condis;oes para assinatura do contrato ou retirada dos instrurnentos, como previsto 

no art. 64 desta Lei, para execus;ao do contrato e para entrega do objeto da licitas;ao; 
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III- sanvoes para o caso de inadimplemento; 

IV -local onde podera ser examinado e adquirido o projeto basico; 

V- se ha projeto executivo disponivel na data da publicavao do edital de licitavao e o local 

onde possa ser examinado e adquirido; 

VI - condivoes para participa9ao na licitavao, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, 

e forma de apresentavao das propostas; 

VII - criterio para julgamento, com disposivoes claras e parametros objetivos; 

VIII - locais, horarios e c6digos de acesso dos meios de comunicavao a distancia em que serao 

fomecidos elementos, informavoes e esclarecimentos relativos a licitavao e as condivoes para 

atendimento das obriga96es necessarias ao cumprimento de seu objeto; 

IX - condivoes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de 

licitavoes intemacionais; 

X - o criterio de aceitabilidade dos prevos unitarios e global, conforme o caso; 

XI- criterio de reajuste, que devera retratar a variavao do custo de produvao, admitida a adovao 

de indices especificos ou setoriais, desde a data da proposta ou do orvamento a que esta se referir ate 

a data do adimplemento de cada parcela; 

X - criterio de aceitabilidade dos prevos unitarios e global, conforme o caso, vedada a 

fixavao de prevos minimos, criterios estatisticos ou faixas de variavao em relavao a prevos de 

referencia; (Redavao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

X - o criterio de aceitabilidade dos prevos unitario e global, conforme o caso, permitida a 

fixavao de prevos maximos e vedados a fixavao de prevos minimos, criterios estatisticos ou faixas de 

variavao em relavao a prevos de referencia, ressalvado o disposto nos paragrafos 1 o e 2° do art. 48; 

(Redavao dada pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

XI - criterio de reajuste, que devera retratar a variavao efetiva do custo de produvao, admitida a 

adovao de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentavao da proposta, ou 

do orvamento a que essa proposta se referir, ate a data do adimplemento de cada parcela; (Redavao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

XII- (VET ADO) 

XIII - limites para pagamento de instalavao e mobilizavao para execuvao de obras ou servivos 

que serao obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condivoes de pagamento, prevendo: 
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a) prazo de pagamento em relac;:ao a data final a cada periodo de aferic;:ao nao superior a 30 

(trinta) dias; 

a) prazo de pagamento nao superior a trinta dias, contado a partir da data final do periodo de 

adimplemento de cada parcela; (Redac;:ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

b) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros; 

c) criterio de atualizac;:ao financeira dos val ores a serem pagos, desde a data a ser definida nos 

termos da alinea a deste inciso ate a data do efetivo pagamento; 

c) criterio de atualizac;:ao financeira dos val ores a serem pagos, desde a data final do periodo de 

adimplemento de cada parcela ate a data do efetivo pagamento; (Redac;:ao dada pela Lei no 8.883, de 

8.6.94) 

d) compensac;:oes financeiras e penalizac;:oes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 

antecipac;:oes de pagamentos; 

e) exigencia de seguros, quando for o caso; 

XV - instruc;:oes e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI- condic;:oes de recebimento do objeto da licitac;:ao; 

XVII - outras indicac;:oes especificas ou peculiares da licitac;:ao. 

§ lo 0 original do edital deveni ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela 

autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitac;:ao, e dele extraindo-se c6pias 

integrais ou resumidas, para sua divulgac;:ao e fomecimento aos interessados. 

§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I- o projeto basico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificac;:oes e outros 

complementos; 

II - demonstrativo do orc;:amento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitarios; 

II - orc;:amento estimado em planilhas de quantitativos e prec;:os unitarios; (Redac;:ao dada pela 

Lei no 8.883, de 8.6.94) 

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administrac;:ao e o licitante vencedor; 

IV - as especificac;:oes complementares e as normas de execuc;:ao pertinentes a licitac;:ao. 

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigac;:ao 

contratual a prestac;:ao do servic;:o, a realizac;:ao da obra, a entrega do bern ou de parcela destes, bern 
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como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrencia esteja vinculada a emissao de documento 

de cobran<;a. 

§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 

trinta dias da data prevista para apresenta<;ao da proposta, poderao ser dispensadas: (Incluido pela 

Lei no 8.883, de 8.6.94) 

I- o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

II- a atualiza<;ao financeira a que se refere a alinea "c" do inciso XIV deste artigo, 

correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o 

pagamento, desde que nao superior a quinze dias. (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 41. A Administra<;ao nao pode descumprir as normas e condi<;oes do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

§ 10 Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licita<;ao por irregularidade na 

aplica<;ao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilita<;ao, devendo a Administra<;ao julgar e responder a impugna<;ao 

em ate 3 (tres) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no§ 1o do art. 113. 

§ 2° Decaini do direito de impugnar os termos do edital de licita<;ao perante a Administra<;ao o 

licitante que, tendo-as aceito sem obje<;ao, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de 

habilita<;ao, falhas ou irregularidades que o viciariam, hip6tese em que tal comunica<;ao nao teni 

efeito de recurso. 

§ 2o Decaini do direito de impugnar os termos do edital de licita<;ao perante a administra<;ao o 

licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilita<;ao 

em concorrencia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pre<;os ou 

concurso, ou a realiza<;ao de leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hip6tese 

em que tal comunica<;ao nao teni efeito de recurso. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o A impugna<;ao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedini de participar do 

processo licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente. 

§ 4o A inabilita<;ao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 

subseqiientes. 

Art. 42. Nas concorrencias de ambito intemacional, o edital deveni ajustar-se as diretrizes da 

politica monetaria e do comercio exterior e atender as exigencias dos 6rgaos competentes. 
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§ lo Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar prec;o em moeda estrangeira, 

igualmente o podeni fazer o licitante brasileiro. 

§ 2° 0 pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitac;ao 

de que trata 0 panigrafo anterior sera efetuado em moeda brasileira a taxa de cambio vigente na data 

do efetivo pagamento. 

§ 2o 0 pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitac;ao 

de que trata 0 paragrafo anterior sera efetuado em moeda brasileira, a taxa de cambio vigente no 

dia util imediatamente anterior a data do efetivo pagamento. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 

8.6.94) 

§ 3o As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serao equivalentes aquelas oferecidas ao 

licitante estrangeiro. 

§ 4o Para fins de julgamento da licitac;ao, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros 

serao acrescidas dos gravames conseqiientes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os 

licitantes brasileiros quanto a opera<;ao final de Venda. 

§ 5° Para a realizac;ao de obras, prestac;ao de servic;os ou aquisic;ao de hens com recursos 

provenientes de financiamento ou doac;ao oriundos de agencia oficial de cooperac;ao estrangeira ou 

organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderao ser admitidas na respectiva 

licitac;ao, mantidos os principios basilares desta lei, as normas e procedimentos daquelas entidades e 

as condic;oes decorrentes de acordos, protocolos, convenc;oes ou tratados internacionais aprovados 

pelo Congresso Nacional. 

§ 5o Para a realizac;ao de obras, prestac;ao de servic;os ou aquisic;ao de hens com recursos 

provenientes de financiamento ou doac;ao oriundos de agencia oficial de cooperac;ao estrangeira ou 

organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderao ser admitidas, na respectiva 

licitac;ao, as condic;oes decorrentes de acordos, protocolos, convenc;oes ou tratados internacionais 

aprovados pelo Congresso Nacional, bern como as normas e procedimentos daquelas entidades, 

inclusive quanto ao criterio de selec;ao da proposta mais vantajosa para a administrac;ao, o qual 

podera contemplar, alem do prec;o, outros fatores de avaliac;ao, desde que por elas exigidos para a 

obtenc;ao do financiamento ou da doac;ao, e que tambem nao conflitem com o principio do 

julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 6rgao executor do contrato, despacho 

esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 6o As cotac;oes de todos os licitantes serao para entrega no mesmo local de destino. 
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Art. 43. A licitac;;ao sera processada e julgada com observancia dos seguintes procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentac;;ao relativa a habilitac;;ao dos concorrentes, e 

sua apreciac;;ao; 

II - devoluc;;ao dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 

propostas, desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegac;;ao; 

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 

transcorrido o prazo sem interposic;;ao de recurso, ou tenha havido desistencia expressa, ou ap6s o 

julgamento dos recursos interpostos; 

IV - verificac;;ao da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 

caso, com os prec;;os correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, ou ainda com os 

constantes do sistema de registro de prec;;os, os quais deverao ser devidamente registrados na ata de 

julgamento, promovendo-se a desclassificac;;ao das propostas desconformes ou incompativeis; 

V - julgamento e classificac;;ao das propostas de acordo com os criterios de avaliac;;ao constantes 

do edital; 

VI- deliberac;;ao da autoridade competente quanto a homologac;;ao e adjudicac;;ao do objeto da 

licitac;;ao. 

§ lo A abertura dos envelopes contendo a documentac;;ao para habilitac;;ao e as propostas sera 

realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, 

assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao. 

§ 2o Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela 

Comissao. 

§ 3o E facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitac;;ao, a promoc;;ao 

de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruc;;ao do processo, vedada a inclusao 

posterior de documento ou informac;;ao que deveria constar originariamente da proposta. 

§ 4° 0 disposto neste artigo aplica-se a concorrencia e, no que couber, ao concurso, ao leilao, a 
tomada de prec;;os e ao convite, facultada, quanto a este ultimo, a publicac;;ao na imprensa oficial. 

§ 4o 0 disposto neste artigo aplica-se a concorrencia e, no que couber, ao concurso, ao leilao, 

a tomada de prec;;os e ao convite. (Redac;;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 5o Ultrapassada a fase de habilitac;;ao dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas 

(inciso III), nao cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitac;;ao, salvo em razao de 

fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento. 
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§ 6o Ap6s a fase de habilita9ao, nao cabe desistencia de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao. 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissao levani em considera9ao os criterios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais nao devem contrariar as normas e principios 

estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o E vedada a utiliza9ao de qualquer elemento, criterio ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o principio da igualdade entre os licitantes. 

§ 2o Nao se considerani qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou no convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pre9o ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes. 

§ 3° Nao se admitini proposta que apresente pre9os global ou unitarios simb6licos, irris6rios ou 

de valor zero, incompativeis com os pre9os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licita9ao nao tenha estabelecido limites 

minimos. 

§ 4° 0 disposto no paragrafo anterior se aplica tambem a propostas que incluam mao-de-obra 

estrangeira ou importa9ao de insumos de qualquer natureza, adotando-se, como referenda, os 

mercados nos paises de origem. 

§ 3o Nao se admitira proposta que apresente pre9os global ou unitarios simb6licos, irris6rios 

ou de valor zero, incompativeis com os pre9os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licita9ao nao tenha estabelecido limites 

minimos, exceto quando se referirem a materiais e instala9oes de propriedade do proprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunera9ao. (Reda9ao dada pela Lei no 

8.883, de 8.6.94) 

§ 4o 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se tambem as propostas que incluam mao-de-obra 

estrangeira ou importa9oes de qualquer natureza.(Reda9ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissao de licita9ao ou o 

responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade com os tipos de licita9ao, os criterios 

previamente estabelecidos no ato convocat6rio e de acordo com os fatores exclusivamente nele 

referidos, de maneira a possibilitar sua aferi9ao pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle. 

§ 1 o Para efeitos deste artigo, constituem tipos de licita9ao para obras, servi9os e compras, 

exceto nas modalidades de concurso e leilao: 
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§ 1 o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licita9ao, exceto na modalidade concurso 

(Redavao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

I- a de menor prevo- quando o criteria de selevao da proposta mats vantajosa para a 

Administravao determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificavoes do edital ou convite e ofertar o menor prevo; 

II - a de melhor tecnica; 

III- a de tecnica e prevo. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienvao de hens ou concessao de direito real de 

uso. (lncluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ap6s obedecido o disposto no§ 2o do 

art. 3o desta Lei, a classificavao se fani, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual 

todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo. 

§ 3° No caso da licita9ao do tipo menor preyo, entre os licitantes considerados qualificados a 

classificavao se fani pela ordem crescente dos prevos propostos e aceitaveis, prevalecendo, no caso 

de empate, exclusivamente o criteria previsto no paragrafo anterior. 

§ 4° Para contratavao de hens e servivos de informatica, a Administravao Publica observani o 

disposto no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta, com a adovao da 

licitavao de tecnica e preyo, os fatores especificados em seu § 2°. 

§ 3o No caso da licitavao do tipo "menor prevo", entre os licitantes considerados qualificados a 

classificavao se dara pela ordem crescente dos prevos propostos, prevalecendo, no caso de empate, 

exclusivamente o criteria previsto no paragrafo anterior. (Redavao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 4o Para contratayao de hens e servi9os de informatica, a administrayao observani o disposto 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em 

seu paragrafo 2o e adotando obrigatoriamento o tipo de licita9ao "tecnica e prevo", permitido o 

emprego de outro tipo de licitayao nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. (Redavao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 5o E vedada a utiliza9ao de outros tipos de licitavao nao previstos neste artigo. 

§ 6o Na hip6tese prevista no art. 23, § 7°, serao selecionadas tantas propostas quantas 

necessarias ate que se atinja a quantidade demandada na licitavao. (lncluido pela Lei no 9.648, de 

27.5.98) 
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Art. 46. Os tipos de licita9ao melhor tecnica ou tecnica e pre9o serao utilizados exclusivamente 

para servi9os de natureza predominantemente intelectual, em especial na elabora9ao de projetos, 

calculos, fiscaliza9ao, supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e, em 

particular, para a elabora9ao de estudos tecnicos preliminares e projetos basicos e executives. 

Art. 46. Os tipos de licita9ao "melhor tecnica" ou "tecnica e pre9o" serao utilizados 

exclusivamente para servi9os de natureza predominantemente intelectual, em especial na elabora9ao 

de projetos, calculos, fiscaliza9ao, supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral 

e, em particular, para a elabora9ao de estudos tecnicos preliminares e projetos basicos e executives, 

ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. (Reda9ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ lo Nas licita9oes do tipo "melhor tecnica" sera adotado o seguinte procedimento claramente 

explicitado no instrumento convocat6rio, o qual fixara o pre9o maximo que a Administra9ao se 

propoe a pagar: 

I - serao abertos os envelopes contendo as propostas tecnicas exclusivamente dos licitantes 

previamente qualificados e feita entao a avalia9ao e classifica9ao destas propostas de acordo com os 

criterios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 

instrumento convocat6rio e que considerem a capacita9ao e a experiencia do proponente, a 

qualidade tecnica da proposta, compreendendo metodologia, organiza9ao, tecnologias e recursos 

materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualifica9ao das equipes tecnicas a serem mobilizadas 

para a sua execu9ao; 

II - uma vez classificadas as propostas tecnicas, proceder-se-a a abertura das propostas de pre9o 

dos licitantes que tenham atingido a valoriza9ao minima estabelecida no instrumento convocat6rio e 

a negocia9ao das condi9oes propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos 

or9amentos detalhados apresentados e respectivos pre9os unitarios e tendo como referenda o limite 

representado pela proposta de menor pre9o entre os licitantes que obtiveram a valoriza9ao minima; 

III- no caso de impasse na negocia9ao anterior, procedimento identico sera adotado, 

sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classifica9ao, ate a consecu9ao de 

acordo para a contrata9ao; 

IV - as propostas de pre9os serao devolvidas intactas aos licitantes que nao forem 

preliminarmente habilitados ou que nao obtiverem a valoriza9ao minima estabelecida para a 

proposta tecnica. 
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§ 2o Nas licitavoes do tipo "tecnica e prevo" sera adotado, adicionalmente ao inciso I do 

paragrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocat6rio: 

I - sera feita a avaliavao e a valorizavao das propostas de prevos, de acordo com criterios 

objetivos preestabelecidos no instrumento convocat6rio; 

II - a classificavao dos proponentes far-se-a de acordo com a media ponderada das valorizavoes 

das propostas tecnicas e de pre9o, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento 

convocat6rio. 

§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitavao previstos neste artigo poderao ser adotados, por 

autorizavao expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administravao 

promotora constante do ato convocat6rio, para fornecimento de hens e execu9ao de obras ou 

prestavao de servivos de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente 

sofisticada e de dominio restrito, atestado por autoridades tecnicas de reconhecida qualificavao, nos 

casos em que o objeto pretendido admitir soluvoes alternativas e variavoes de execuvao, com 

repercussoes significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade 

concretamente mensuraveis, e estas puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes, na 

conformidade dos criterios objetivamente fixados no ato convocat6rio. 

§ 4o (VET ADO) (Paragrafo incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 47. Nas licitavoes para a execuvao de obras e servivos, quando for adotada a modalidade 

de execu9ao de empreitada por prevo global, a Administra9ao devera fornecer obrigatoriamente, 

junto com o edital, todos os elementos e informavoes necessarios para que os licitantes possam 

elaborar suas propostas de prevos com total e completo conhecimento do objeto da licitavao. 

Art. 48. Serao desclassificadas: 

I - as propostas que nao atendam as exigencias do ato convocat6rio da licitavao; 

II as propostas com prevos excessivos ou manifestamente inexeqiiiveis. 

Paragrafo unico. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administravao podera 

fixar aos licitantes o prazo de 8 ( oito) dias uteis para a apresentavao de outras propostas escoimadas 

das causas referidas neste artigo. 

II - propostas com valor global supenor ao limite estabelecido ou com prevos 

manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua 

viabilidade atraves de documentavao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os 

de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execuvao do objeto do 
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contrato, condi96es estas necessariamente especificadas no ato convocat6rio da licita9ao. (Reda9ao 

dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Panigrafo unico. Quando todos OS licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administra9a0 podeni fixar aos licitantes 0 prazo de oito dias Uteis para a 

apresenta9ao de nova documenta9ao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 

artigo, facultada, no caso de convite, a redu9ao deste prazo para tres dias uteis.(Reda9ao dada pela 

Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 1 o Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexeqiiiveis, no caso de licita96es de menor pre9o para obras e servi9os de engenharia, as propostas 

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta par cento) do menor dos seguintes valores: (Incluido 

pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta par cento) do valor 

owado pela administra9aO, ou (lncluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

b) valor owado pela administra9ao. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do panigrafo anterior cujo valor global da proposta 

for inferior a 80% (oitenta par cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera 

exigida, para a assinatura do contrato, presta9ao de garantia adicional, dentre as modalidades 

previstas no § 1 o do art. 56, igual a diferen9a entre o valor resultante do panigrafo anterior e o valor 

da correspondente proposta. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

§ 3° Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a administra9ao podeni fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a apresenta9ao de nova 

documenta9ao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 

caso de convite, a redu9ao deste prazo para tres dias uteis. (Incluido pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

Art. 49. A autoridade competente para a aprova9ao do procedimento somente podera revogar a 

licita9ao par razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la par ilegalidade, de oficio ou par 

provoca9ao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1 o A anula9ao do procedimento licitat6rio par motivo de ilegalidade nao gera obriga9ao de 

indenizar, ressalvado o disposto no panigrafo unico do art. 59 desta Lei. 

§ 2o A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvado o disposto no 

paragrafo unico do art. 59 desta Lei. 
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§ 3o No caso de desfazimento do processo licitat6rio, fica assegurado o contradit6rio e a ampla 

defesa. 

§ 4o 0 disposto neste artigo e seus panigrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 

e de inexigibilidade de licita<;ao. 

Art. 50. A Administra<;ao nao podeni celebrar o contrato com preteri<;ao da ordem de 

classifica<;ao das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitat6rio, sob pena de 

nulidade. 

Art. 51. A habilita<;ao preliminar, a inscri<;ao em registro cadastral, a sua altera<;ao ou 

cancelamento, e as propostas serao processadas e julgadas por comissao permanente ou especial de, 

no minimo, 3 (tres) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes 

aos quadros permanentes dos 6rgaos da Administra<;ao responsaveis pela licita<;ao. 

§ lo No caso de convite, a Comissao de licita<;ao, excepcionalmente, nas pequenas unidades 

administrativas e em face da exigiiidade de pessoal disponivel, podera ser substituida por servidor 

formalmente designado pela autoridade competente. 

§ 2o A Comissao para julgamento dos pedidos de inscri<;ao em registro cadastral, sua altera<;ao 

ou cancelamento, sera integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, servi<;os 

ou aquisi<;ao de equipamentos. 

§ 3o Os membros das Comissoes de licita<;ao responderao solidariamente por todos os atos 

praticados pela Comissao, salvo se posi<;ao individual divergente estiver devidamente fundamentada 

e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tomada a decisao. 

§ 4o A investidura dos membros das Comissoes permanentes nao excedera a 1 (urn) ano, 

vedada a recondu<;ao da totalidade de seus membros para a mesma comissao no periodo 

subseqiiente. 

§5o No caso de concurso, o julgamento sera feito por uma comissao especial integrada por 

pessoas de reputa<;ao ilibada e reconhecido conhecimento da materia em exame, servidores publicos 

ou nao. 

Art. 52. 0 concurso a que se refere o § 4o do art. 22 desta Lei deve ser precedido de 

regulamento proprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. 

§ 1 o 0 regulamento devera indicar: 

I - a qualifica<;ao exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e a forma de apresenta<;ao do trabalho; 
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III - as condi<;oes de realiza<;ao do concurso e os premios a serem concedidos. 

§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor deveni autorizar a Administra<;ao a executa-lo 

quando julgar conveniente. 

Art. 53. 0 leilao pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela 

Administra<;ao, procedendo-se na forma da legisla<;ao pertinente. 

§ lo Todo bern a ser leiloado sera previamente avaliado pela Administra<;ao para fixa<;ao do 

pre<;o minima de arremata<;ao. 

§ 2o Os bens arrematados serao pagos a vista ou no percentual estabelecido no edital, nao 

inferior a 5% (cinco par cento) e, ap6s a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilao, 

imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigara ao pagamento do restante no prazo 

estipulado no edital de convoca<;ao, sob pena de perder em favor da Administra<;ao o valor ja 

recolhido. 

§ 3° 0 edital de leilao deve ser amplamente divulgado, principalmente no municipio em que se 

vai realizar. 

§ 3o Nos leiloes internacionais, o pagamento da parcela a vista podera ser feito em ate vinte e 

quatro horas. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 4o 0 edital de leilao deve ser amplamente divulgado, principalmente no municipio em que se 

realizara. (Incluido pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Capitulo III 

DOSCONTRATOS 

Se<;ao I 

Disposi<;oes Preliminares 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas clausulas e 

pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral 

dos contratos e as disposi<;oes de direito privado. 

§ lo Os contratos devem estabelecer com clareza e precisao as condi<;oes para sua execu<;ao, 

expressas em clausulas que definam os direitos, obriga<;oes e responsabilidades das partes, em 

conformidade com os termos da licita<;ao e da proposta a que se vinculam. 

§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licita<;ao devem atender aos 

termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55. Sao clausulas necessarias em todo contrato as que estabele<;am: 
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I - o objeto e seus elementos caracteristicos; 

II - o regime de execu<;ao ou a forma de fomecimento; 

III - o pre<;o e as condi<;oes de pagamento, os criterios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de pre<;os, os criterios de atualiza<;ao1 monetaria entre a data do adimplemento das 

obriga<;oes e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de inicio de etapas de execu<;ao, de conclusao, de entrega, de observa<;ao e de 

recebimento definitive, conforme o caso; 

V - o credito pelo qual correra a despesa, com a indica<;ao da classifica<;ao funcional 

programatica e da categoria econ6mica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execu<;ao, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das 

multas; 

VIII- os casos de rescisao; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administra<;ao, em caso de rescisao administrativa 

prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condi<;oes de importa<;ao, a data e a taxa de cambio para conversao, quando for o caso; 

XI - a vincula<;ao ao edital de licita<;ao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 

a proposta do licitante vencedor; 

XII - a legisla<;ao aplicavel a execu<;ao do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obriga<;ao do contratado de manter, durante toda a execu<;ao do contrato, em 

compatibilidade com as obriga<;oes por ele assumidas, todas as condi<;oes de habilita<;ao e 

qualifica<;ao exigidas na licita<;ao. 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o Nos contratos celebrados pela Administra<;ao Publica com pessoas fisicas ou juridicas, 

inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, devera constar necessariamente clausula que declare 

competente o foro da sede da Administra<;ao para dirimir qualquer questao contratual, salvo o 

disposto no§ 6o do art. 32 desta Lei. 

§ 3o No ato da liquida<;ao da despesa, os servi<;os de contabilidade comunicarao, aos orgaos 

incumbidos da arrecada<;ao e fiscaliza<;ao de tributes da Uniao, Estado ou Municipio, as 

caracteristicas e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, de 17 de mar<;o de 

1964. 
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Art. 56. A criterio da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocat6rio, podeni ser exigida prestac;ao de garantia nas contratac;oes de obras, 

servtc;os e compras. 

§ 1 o Sao modalidades de garantia: 

I- cauc;ao em dinheiro, em titulos de divida publica ou fidejuss6ria; 

II - (Vetado ). 

III - fianc;a bancaria. 

§ 2° As garantias a que se referem os incisos I e III do panigrafo anterior, quando exigidas, nao 

excederao a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

§ 3° (Vetado ). 

§ 1 o Cabeni ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redac;ao dada 

pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

I- cauc;ao em dinheiro ou titulos da divida publica; (Redac;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

I - cauc;ao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac;ao e de custodia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo 

Ministerio da Fazenda; (Redac;ao dada pela Lei no 11.079, de 2004) 

II- seguro-garantia; (Redac;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

III- fianc;a bancaria. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo nao excedera a cinco por cento do valor do 

contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condic;oes daquele, ressalvado o previsto no 

paragrafo 3o deste artigo. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o Para obras, servic;os e fomecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade 

tecnica e riscos financeiros consideraveis, demonstrados atraves de parecer tecnicamente aprovado 

pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no paragrafo anterior podera ser elevado 

para ate dez por cento do valor do contrato. (Redac;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 4o A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execuc;ao do 

contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§5o Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administrac;ao, dos quais o 

contratado ficara depositario, ao valor da garantia devera ser acrescido o valor desses bens. 
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Art. 57. A dura<;ao dos contratos regidos por esta Lei ficani adstrita a vigencia dos respectivos 

creditos or<;amentarios, exceto quanto aos relativos: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se houver interesse da Administra<;ao e desde que isso 

tenha sido previsto no ato convocat6rio; 

II - a presta<;ao de servi<;os a serem executados de forma continua, os quais poderao ter a sua 

dura<;ao estendida por igual periodo; 

II - a presta<;ao de servi<;os a serem executados de forma continua, que deverao ter a sua 

dura<;ao dimensionada com vistas a obten<;ao de pre<;os e condi<;oes mais vantajosas para a 

administra<;ao, limitada a dura<;ao a sessenta meses. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

II - a presta<;ao de servi<;os a serem executados de forma continua, que poderao ter a sua 

dura<;ao prorrogada por iguais e sucessivos periodos com vistas a obten<;ao de pre<;os e condi<;oes 

mais vantajosas para a administra<;ao, limitada a sessenta meses; (Reda<;ao dada pela Lei n° 9.648, 

de 27.5.98) 

III- (VET ADO) 

IV - ao aluguel de equipamentos e a utiliza<;ao de programas de informatica, podendo a dura<;ao 

estender-se pelo prazo de ate 48 ( quarenta e oito) meses ap6s o inicio da vigencia do contra to. 

§ lo Os prazos de inicio de etapas de execu<;ao, de conclusao e de entrega admitem 

prorroga<;ao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten<;ao de seu equilibria 

economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 

processo: 

I- altera<;ao do projeto ou especifica<;oes, pela Administra<;ao; 

II - superveniencia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condi<;oes de execu<;ao do contrato; 

III - interrup<;ao da execu<;ao do contrato ou diminui<;ao do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administra<;ao; 

N - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 

esta Lei; 

V - impedimenta de execu<;ao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administra<;ao em documento contemporaneo a sua ocorrencia; 
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VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administra<;ao, inclusive quanta aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimenta ou retardamento na execu<;ao do 

contrato, sem prejuizo das san<;oes legais aplic{tveis aos responsaveis. 

§ 2o Toda prorroga<;ao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3o E vedado o contrato com prazo de vigencia indeterminado. 

§ 4o Em carater excepcional, devidamente justificado e mediante autoriza<;ao da autoridade 

superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo podera ser prorrogado por ate doze 

meses. (Incluido pela Lei no 9.648, de 27.5.98) 

Art. 58. 0 regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei confere a 

Administra<;ao, em rela<;ao a eles, a prerrogativa de: 

I- modifica-los, unilateralmente, para melhor adequa<;ao as finalidades de interesse publico, 

respeitados os direitos do contratado; 

II- rescindi-los, unilateralmente, nos casas especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

III- fiscalizar-lhes a execu<;ao; 

IV - aplicar san<;oes motivadas pela inexecu<;ao total ou parcial do ajuste; 

V - nos casas de servi<;os essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, im6veis, pessoal e 

servi<;os vinculados ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apura<;ao 

administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bern como na hip6tese de rescisao do contrato 

administrativo. 

§ lo As clausulas econ6mico-financeiras e monetarias dos contratos administrativos nao 

poderao ser alteradas sem previa concordancia do contratado. 

§ 2o Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas econ6mico-financeiras do contrato 

deverao ser revistas para que se mantenha o equilibria contratual. 

Art. 59. A declara<;ao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo 

os efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos. 

Paragrafo unico. A nulidade nao exonera a Administra<;ao do dever de indenizar o contratado 

pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos 

regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade 

de quem lhe deu causa. 

Se<;aoii 
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Da Formalizavao dos Contratos 

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serao lavrados nas repartivoes interessadas, as quais 

manterao arquivo cronol6gico dos seus aut6grafos e registro sistematico do seu extrato, salvo os 

relativos a direitos reais sobre im6veis, que se formalizam por instrumento lavrado em cart6rio de 

notas, de tudo juntando-se c6pia no processo que lhe deu origem. 

Panigrafo unico. E nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administravao, salvo ode 

pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor nao superior a 5% (cinco 

por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alinea "a" desta Lei, feitas em regime de 

adiantamento. 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 

finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o numero do processo da licitavao, da dispensa ou da 

inexigibilidade, a sujeivao dos contratantes as normas desta Lei e as clausulas contratuais. 

§ 1 o A publicavao resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 

oficial, que e condivao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela Administravao na 

mesma data de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, qualquer que seja o seu valor, 

ainda que sem onus. 

§ 2° (Vetado). 

§ 3° (Vetado ). 

Paragrafo unico. A publicavao resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 

imprensa oficial, que e condivao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela 

Administravao ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 

vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem onus, ressalvado o disposto no 

art. 26 desta Lei. (Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 62. 0 instrumento de contrato e obrigat6rio nos casos de concorrencia e de tomada de 

prevos, bern como nas dispensas e inexigibilidades cujos prevos estejam compreendidos nos limites 

destas duas modalidades de licitavao, e facultativo nos demais em que a Administravao puder 

substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorizavao de compra ou ordem de execuvao de servivo. 

§ lo A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato convocat6rio da licitavao. 
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§ 2° Em carta contrato, nota de empenho de despesa, autoriza<;ao de compra, ordem de 

execu<;ao de servi<;o ou outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 56 

desta lei. 

§ 2o Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autoriza<;ao de compra", "ordem de 

execu<;ao de servi<;o" ou outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 

desta Lei. (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que 

couber: 

I- aos contratos de seguro, de financiamento, de loca<;ao em que o Poder Publico seja locatario, 

e aos demais cujo conteudo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

II - aos contratos em que a Administra<;ao for parte como usuaria de servi<;o publico. 

§ 4o E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substitui<;ao prevista neste artigo, a 

criterio da Administra<;ao e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 

imediata 'e integral dos hens adquiridos, dos quais nao resultem obriga<;oes futuras, inclusive 

assistencia tecnica. 

Art. 63. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contra to e do respectivo 

processo licitat6rio e, a qualquer interessado, a obten<;ao de c6pia autenticada, mediante o 

pagamento dos emolumentos devidos. 

Art. 64. A Administra<;ao convocara regularmente o interessado para assmar o termo de 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condi<;oes estabelecidos, sob 

pena de decair o direito a contrata<;ao, sem prejuizo das san<;oes previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1 o 0 prazo de convoca<;ao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administra<;ao. 

§ 2o E facultado a Administra<;ao, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi<;oes estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classifica<;ao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas 

condi<;oes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pre<;os atualizados de 

conformidade com o ato convocat6rio, ou revogar a licita<;ao independentemente da comina<;ao 

prevista no art. 81 desta Lei. 
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§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convoca9ao para a 

contrata9ao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

Se9ao III 

Da Altera9ao dos Contratos 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administra9ao: 

a) quando houver modifica9ao do projeto ou das especifica9oes, para melhor adequa9ao tecnica 

aos seus objetivos; 

b) quando necessaria a modifica9ao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou 

diminui9ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substitui9ao da garantia de execu9ao; 

b) quando necessaria a modifica9ao do regime de execu9ao da obra ou servi9o, bern como do 

modo de fomecimento, em face de verifica9ao tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 

originarios; 

c) quando necessaria a modifica9ao da forma de pagamento, por imposi9ao de circunstancias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa9ao do pagamento, com rela9ao 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contrapresta9ao de fomecimento de bens ou 

execu9ao de obra ou servi9o; 

d) (V etado). 

d) para restabelecer a rela9ao que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribui9ao da Administra9ao para a justa remunera9ao da obra, servi9o ou 

fomecimento, objetivando a manuten9ao do equilibria economico-financeiro inicial do contrato, na 

hip6tese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, 

retardadores ou impeditivos da execu9ao do ajustado, ou ainda, em caso de for9a maior, caso 

fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual. (Reda9ao 

dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ lo 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi9oes contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem nas obras, servi9os ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de refonna de edificio ou de equipamento, ate o 

limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus acrescimos. 

§ 2° Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo 

anterior. 

§ 2o Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo 

anterior, salvo: (Reda<;ao dada pela Lei n° 9.648, de 27.5.98) 

I- (VET ADO) 

II - as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

§ 3o Se no contrato nao houverem sido contemplados pre<;os unitarios para obras ou servi<;os, 

esses serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § lo 

deste artigo. 

§ 4o No caso de supressao de obras, hens ou servi<;os, se o contratado ja houver adquirido os 

materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administra<;ao pelos custos de 

aquisi<;ao regulannente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indeniza<;ao por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regulannente comprovados. 

§ 5o Quaisquer tributes ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bern como a 

superveniencia de disposi<;oes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresenta<;ao da proposta, de 

comprovada repercussao nos pre<;os contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para 

menos, confonne o caso. 

§ 6o Em havendo altera<;ao unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

Administra<;ao devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio economico-financeiro inicial. 

§ 7o (VETADO) 

§ 8o A varia<;ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pre<;os previsto no proprio 

contrato, as atualiza<;oes, compensa<;oes ou penaliza<;oes financeiras decorrentes das condi<;oes de 

pagamento nele previstas, bern como o empenho de dota<;oes or<;amentarias suplementares ate o 

limite do seu valor corrigido, nao caracterizam altera<;ao do mesmo, podendo ser registrados por 

simples apostila, dispensando a celebra<;ao de aditamento. 

Se<;ao IV 

Da Execu<;ao dos Contratos 
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Art. 66. 0 contrato deveni ser executado fie1mente pelas partes, de acordo com as chiusulas 

aven9adas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqiiencias de sua inexecu9ao 

total ou parcial. 

Art. 67. A execu9ao do contra to deveni ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da 

Administra9ao especialmente designado, permitida a contrata9ao de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informa9oes pertinentes a essa atribui9ao. 

§ 1 o 0 representante da Administra9ao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 

relacionadas com a execu9ao do contrato, determinando o que for necessario a regulariza9ao das 

faltas ou defeitos observados. 

§ 2o As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao ser 

solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado9ao das medidas convenientes. 

Art. 68. 0 contratado devera manter preposto, aceito pela Administra9ao, no local da obra ou 

servi9o, para representa-lo na execu9ao do contrato. 

Art. 69. 0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorre9oes resultantes da execu9ao ou de materiais empregados. 

Art. 70. 0 contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Administra9ao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu9ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscaliza9ao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado. 

Art. 71. 0 contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 

comerciais resultantes da execu9ao do contrato. 

§ 1 o A inadimplencia do contratado, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, 

nao transfere a Administra9ao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o 

objeto do contrato ou restringir a regulariza9ao e o uso das obras e edifica9oes, inclusive perante o 

Registro de Im6veis. 

§ 2° A Administra9ao podera exigir, tambem, seguro para garantia de pessoas e bens, devendo 

essa exigencia constar do edital da licita9ao ou do convite. 

§ 1o A inadimplencia do contratado, com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais nao transfere a Administra9ao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem 

podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza9ao e o uso das obras e edifica9oes, 

inclusive perante o Registro de Im6veis. (Reda9ao dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95) 
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§ 2o A Administra<;ao Publica responde solidariamente com o contratado pelos encargos 

previdenciarios resultantes da execu<;ao do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de 

julho de 1991. (Reda<;ao dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95) 

§ 3o (VETADO) 

Art. 72. 0 contratado, na execu<;ao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais 

e legais, podera subcontratar partes da obra, servi<;o ou fomecimento, ate o limite admitido, em cada 

caso, pela Administra<;ao. 

Art. 73. Executado o contra to, o seu objeto sera recebido: 

I - em se tratando de obras e servi<;os: 

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza<;ao, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 ( quinze) dias da comunica<;ao escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela au tori dade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observa<;ao, ou vistoria que 

comprove a adequa<;ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

II - em se tratando de compras ou de loca<;ao de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verifica<;ao da conformidade do material com a 

especifica<;ao; 

b) definitivamente, ap6s a verifica<;ao da qualidade e quanti dade do material e conseqiiente 

aceita<;ao. 

§ 1o Nos casas de aquisi<;ao de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a 

mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§ 2o 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

seguran<;a da obra ou do servi<;o, nem etico-profissional pela perfeita execu<;ao do contrato, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 3o 0 prazo a que se refere a alinea "b" do inciso I deste artigo nao podera ser superior a 90 
' 

(noventa) dias, salvo em casas excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

§ 4o Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verifica<;ao a que se refere este artigo nao 

serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como 

realizados, desde que comunicados a Administra<;ao nos 15 ( quinze) dias anteriores a exaustao dos 

mesmos. 

Art. 74. Podera ser dispensado o recebimento provis6rio nos seguintes casas: 



I - generos pereciveis e alimentavao preparada; 

II - servivos profissionais; 
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III- obras e servivos de valor ate o previsto no art. 23, inciso II, alinea "a", desta Lei, desde que 

nao se componham de aparelhos, equipamentos e instalavoes sujeitos a verificavao de 

funcionamento e produtividade. 

Panigrafo unico. Nos casos deste artigo, o recebimento sera feito mediante recibo. 

Art. 75. Salvo disposivoes em contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, 

os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas tecnicas oficiais para a boa execuvao do 

objeto do contrato correm por conta do contratado. 

Art. 76. A Administravao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servtvo ou fomecimento 

executado em desacordo com o contrato. 

Sevao V 

Da Inexecuvao e da Rescisao dos Contratos 

Art. 77. A inexecuvao total ou parcial do contra to enseja a sua rescisao, com as conseqiiencias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

I- o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificavoes, projetos ou prazos; 

II- o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificavoes, projetos e prazos; 

III - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administravao a comprovar a impossibilidade 

da conclusao da obra, do servivo ou do fomecimento, nos prazos estipulados; 

IV- o atraso injustificado no inicio da obra, servivo ou fomecimento; 

V - a paralisavao da obra, do servi9o ou do fomecimento, sem justa causa e previa 

comunicavao a Administravao; 

VI- a subcontratavao total ou parcial do seu objeto, a associavao do contratado com outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou incorporavao, nao admitidas no 

edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinavoes regulares da autoridade designada para acompanhar 

e fiscalizar a sua execu9ao, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execuvao, anotadas na forma do § 1 o do art. 67 

desta Lei; 

IX- a decretavao de falencia ou a instaura9ao de insolvencia civil; 
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X- a dissolu<;ao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a altera<;ao social ou a modifica<;ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execu<;ao do contrato; 

XII - razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressao, por parte da Administra<;ao, de obras, servi<;os ou compras, acarretando 

modifica<;ao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no§ 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV- a suspensao de sua execu<;ao, por ordem escrita da Administra<;ao, por prazo superior a 

120 ( cento e vinte) dias, salvo em caso de calami dade publica, grave perturba<;ao da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigat6rio de indeniza<;oes pelas sucesstvas e contratualmente imprevistas 

desmobiliza<;oes e mobiliza<;oes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensao do cumprimento das obriga<;oes assumidas ate que seja normalizada a 

situa<;ao; 

XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra<;ao 

decorrentes de obras, servi<;os ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, 

salvo em caso de calamidade publica, grave perturba<;ao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga<;oes ate que seja 

normalizada a situa<;ao; 

XVI- a nao libera<;ao, por parte da Administra<;ao, de area, local ou objeto para execu<;ao de 

obra, servi<;o ou fornecimento, nos prazos contratuais, bern como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

XVII- a ocorrencia de caso fortuito ou de forya maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execu<;ao do contrato. 

Paragrafo unico. Os casos de rescisao contratual sedio formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san<;oes penais 

cabiveis. (Incluido pela Lei no 9.854, de 27.10.99) 

Art. 79. A rescisao do contrato podera ser: 
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I - determinada por ato unilateral e escrito da Administra9ao, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licita9ao, desde que 

haja conveniencia para a Administra9ao; 

III -judicial, nos termos da legisla9ao; 

N- (VETADO) 

§ 1 o A rescisao administrativa ou ami gavel devera ser precedida de autoriza9ao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

§ 2o Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que 

haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolu9ao de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execu9ao do contrato ate a data da rescisao; 

III - pagamento do custo da desmobiliza9ao. 

§ 3o (VETADO) 

§ 4o (VETADO) 

§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisa9ao ou susta9ao do contrato, o cronograma de execu9ao 

seni prorrogado automaticamente por igual tempo. 

Art. 80. A rescisao de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 

conseqiiencias, sem prejuizo das san9oes previstas nesta Lei: 

I- assun9ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

proprio da Administra9ao; 

II - ocupa9ao e utiliza9ao do local, instala9oes, equipamentos, material e pessoal empregados 

na execu9ao do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

III - execu9ao da garantia contratual, para ressarcimento da Administra9ao, e dos valores das 

multas e indeniza9oes a ela devidos; 

N - reten9ao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuizos causados a 
Administra9ao. 

§ 1 o A aplica9ao das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a criterio da 

Administra9ao, que podera dar continuidade a obra ou ao servi9o por execu9ao direta ou indireta. 
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§ 2o E permitido a Administrayao, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 

podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviyos essenciais. 

§ 3o Na hip6tese do inciso II deste artigo, o ato deven1 ser precedido de autoriza9ao expressa 

do Ministro de Estado competente, ou Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

§ 4o A rescisao de que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administrayao, a seu 

criteria, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Capitulo IV 

DAS SANc;OES ADMINISTRATIV AS E DA TUTELA JUDICIAL 

Se9ao I 

Disposi<;oes Gerais 

Art. ·81. A recusa injustificada do adjudicatario em assmar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra<;ao, caracteriza o 

descumprimento total da obrigayao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos licitantes convocados nos termos do 

art. 64, § 2o desta Lei, que nao aceitarem a contratayao, nas mesmas condiyoes propostas pelo 

primeiro adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e preyo. 

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta 

Lei ou visando a frustrar os objetivos da licita9ao sujeitam-se as sanyoes previstas nesta Lei enos 

regulamentos pr6prios, sem prejuizo das responsabilidades civile criminal que seu ato ensejar. 

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus 

autores, quando servidores publicos, alem das sanyoes penais, a perda do cargo, emprego, funyao ou 

mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor publico, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que 

transitoriamente ou sem remunerayao, cargo, fun9ao ou emprego publico. 

§ 1o Equipara-se a servidor publico, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou 

fun<;ao em entidade paraestatal, assim consideradas, alem das funda9oes, empresas publicas e 

sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder 

Publico. 

§ 2o A pena imposta sera acrescida da terya parte, quando os autores dos crimes previstos 

nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissao ou de funyao de confian9a em 6rgao da 
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Administra<;ao direta, autarquia, empresa publica, sociedade de economia mista, funda<;ao publica, 

ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Publico. 

Art. 85. As infra<;oes penais previstas nesta Lei pertinem as licita<;oes e aos contratos 

celebrados pela Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, e respectivas autarquias, empresas 

publicas, sociedades de economia mista, funda<;oes publicas, e quaisquer outras entidades sob seu 

controle direto ou indireto. 

Se<;ao II 

Das San<;oes Administrativas 

Art. 86. 0 atraso injustificado na execu<;ao do contrato sujeitani o contratado a multa de mora, 

na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato. 

§ 1o A multa a que alude este artigo nao impede que a Administra<;ao rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as outras san<;oes previstas nesta Lei. 

§ 2o A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do 

respectivo contratado. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 

respondera o contratado pela sua diferen<;a, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administra<;ao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87. Pela inexecu<;ao total ou parcial do contrato a Administra<;ao podera, garantida a 

previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes san<;oes: 

I - advertencia; 

II- multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato; 

III - suspensao temporaria de participa<;ao em licita<;ao e impedimento de contratar com a 

Administra<;ao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; 

N - declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<;ao Publica enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da puni<;ao ou ate que seja promovida a reabilita<;ao perante a 

propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administra<;ao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da san<;ao aplicada com base no 

inciso anterior. 

§ 1 o Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 

respondera o contratado pela sua diferen<;a, que sera descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administra<;ao ou cobrada judicialmente. 
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§ 2o As san<;oes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias uteis. 

§ 3o A san<;ao estabelecida no inciso IV deste artigo e de competencia exclusiva do Ministro 

de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilita<;ao ser 

requerida apos 2 (dois) anos de sua aplica<;ao. 

Art. 88. As san<;oes previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderao tambem ser 

aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condena<;ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita<;ao; 

III - demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra<;ao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 

Se<;ao III 

Dos Crimes e das Penas 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licita<;ao fora das hipoteses previstas em lei, ou deixar de 

observar as formalidades pertinentes a dispensa ou a inexigibilidade: 

Pena- deten<;ao, de 3 (tres) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para 

a consuma<;ao da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 

contrato com o Poder Publico. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina<;ao ou qualquer outro expediente, o 

carater competitivo do procedimento licitatorio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudica<;ao do objeto da licita<;ao: 

Pena - deten<;ao, de 2 ( dois) a 4 ( quatro) anos, e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administra<;ao, dando 

causa a instaura<;ao de licita<;ao ou a celebra<;ao de contrato, cuja invalida<;ao vier a ser decretada 

pelo Poder Judiciario: 

Pena- deten<;ao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modifica<;ao ou vantagem, inclusive 

prorroga<;ao contratual, em favor do adjudicat6rio, durante a execu<;ao dos contratos celebrados com 

o Poder Publico, sem autoriza<;ao em lei, no ato convocat6rio da licita<;ao ou nos respectivos 

instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preteri<;ao da ordem cronol6gica de sua 

apresenta<;ao: 

Pena - deten<;ao, de 2 (do is) a 4 ( quatro) anos, e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modifica<;ao ou vantagem, inclusive 

prorroga<;ao contratual, em favor do adjudicatario, durante a execu<;ao dos contratos celebrados com 

o Poder Publico, sem autoriza<;ao em lei, no ato convocat6rio da licita<;ao ou nos respectivos 

instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preteri<;ao da ordem cronol6gica de sua 

exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Reda<;ao dada pela Lei no 8.883, de 

8.6.94) 

Pena- deten<;ao, de dois a quatro anos, e multa. (Reda<;ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Paragrafo unico. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido 

para a consuma<;ao da ilegalidade, obtem vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das 

modifica<;oes ou prorroga<;oes contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realiza<;ao de qualquer ato de procedimento licitat6rio: 

Pena- deten<;ao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo: 

Pena- deten<;ao, de 2 (dois) a 3 (tres) anos, e multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violencia, grave amea<;a, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena- deten<;ao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, alem da pena correspondente a 
violencia. 

Paragrafo unico. Incorre na mesma pena quem se abstem ou desiste de licitar, em razao da 

vantagem oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuizo da Fazenda Publica, licita<;ao instaurada para aquisi<;ao ou venda 

de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os pre<;os; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 
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III - entregando uma mercadoria por outra; 

IV - alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fomecida; 

V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execu<;ao do 

contrato: 

Pena- deten<;ao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 97. Admitir a licita<;ao ou celebrar contra to com empresa ou pro fissional declarado 

inidoneo: 

Pena- deten<;ao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Panigrafo unico. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidoneo, venha a licitar ou a 

contratar com a Administra<;ao. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscri<;ao de qualquer interessado nos 

registros cadastrais ou promover indevidamente a altera<;ao, suspensao ou cancelamento de registro 

do inscrito: 

Pena- deten<;ao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de 

quantia fixada na senten<;a e calculada em indices percentuais, cuja base correspondeni ao valor da 

vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferivel pelo agente. 

§ 1o Os indices a que se refere este artigo nao poderao ser inferiores a 2% (dois por cento), 

nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contra to licitado ou celebrado com dispensa ou 

inexigibilidade de licita<;ao. 

§ 2o 0 produto da arrecada<;ao da multa reverteni, conforme o caso, a Fazenda Federal, 

Distrital, Estadual ou Municipal. 

Se<;ao N 

Do Processo e do Procedimento Judicial 

Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei sao de a<;ao penal publica incondicionada, cabendo ao 

Ministerio Publico promove-la. 

Art. 101. Qualquer pessoa podeni provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministerio 

Publico, fomecendo-lhe, por escrito, informa<;oes sobre o fato e sua autoria, bern como as 

circunstancias em que se deu a ocorrencia. 

Panigrafo unico. Quando a comunica<;ao for verbal, mandani a autoridade reduzi-la a termo, 

assinado pelo apresentante e por duas testemunhas. 
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Art. 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros 

dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 6rgaos integrantes do sistema de controle 

intemo de qualquer dos Poderes verificarem a existencia dos crimes definidos nesta Lei, remeterao 

ao Ministerio Publico as c6pias e os documentos necessarios ao oferecimento da denuncia. 

Art. 103. Sera admitida a9ao penal privada subsidiaria da publica, se esta nao for ajuizada no 

prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do C6digo de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denuncia e citado o reu, tera este o prazo de 10 (dez) dias para 

apresenta9ao de defesa escrita, contado da data do seu interrogat6rio, podendo juntar documentos, 

arrolar as testemunhas que tiver, em numero nao superior a 5 (cinco), e indicar as demais provas que 

pretenda produzir. 

Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusa9ao e da defesa e praticadas as diligencias 

instrut6rias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-a, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a 

cada parte para alega9oes finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, teni o 

juiz 10 (dez) dias para proferir a sentenya. 

Art. 107. Da senten9a cabe apela9ao, interponivel no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 108. No processamento e julgamento das infra9oes penais definidas nesta Lei, assim como 

nos recursos e nas execu9oes que lhes digam respeito, aplicar-se-ao, subsidiariamente, o C6digo de 

Processo Penal e a Lei de Execu9ao Penal. 

Capitulo V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 109. Dos atos da Administra9ao decorrentes da aplica9ao desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a con tar da intima9ao do a to ou da lavratura da ata, 

nos casos de: 

a) habilita9ao ou inabilita9ao do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anula9ao ou revoga9ao da licita9ao; 

d) indeferimento do pedido de inscri9ao em registro cadastral, sua altera9ao ou cancelamento; 

e) rescisao do contra to, a que se ref ere o inciso I do art. 78 desta lei; 

e) rescisao do contra to, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Reda9ao dada pela Lei 

n° 8.883, de 8.6.94) 
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f) aplica<;ao das penas de advertencia, suspensao temponiria ou de multa; 

II - representa<;ao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intima<;ao da decisao relacionada com o 

objeto da licita<;ao ou do contrato, de que nao caiba recurso hienirquico; 

III - pedido de reconsidera<;ao, de decisao de Ministro de Estado, ou Secretario Estadual ou 

Municipal, conforme o caso, na hip6tese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 ( dez) dias uteis 

da intima<;ao do ato. 

§ 1o A intima<;ao dos atos referidos no inciso I, alineas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, 

excluidos os relativos a advertencia e multa de mora, e no inciso III, sera feita mediante publica<;ao 

na imprensa oficial, salvo para os casas previstos nas alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita par comunica<;ao direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

§ 2o 0 recurso previsto nas alineas "a" e "b" do inciso I deste artigo tera efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir 

ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3o Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias uteis. 

§ 4o 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, par intermedio da que praticou o ato 

recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo 

prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representa<;ao ou pedido de reconsidera<;ao se inicia ou corre 

sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

§ 6o Em se tratando de licita<;oes efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos 

estabelecidos nos incisos I e II e no paragrafo 3o deste artigo serao de dais dias uteis. (Incluido pela 

Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Capitulo VI 

DISPOSICOES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-a o dia do inicio e 

incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrario. 
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Panigrafo unico. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente 

no 6rgao ou na entidade. 

Art. 111. A Administra<;ao s6 podeni contratar, pagar, premiar ou receber proj eto ou servi<;o 

tecnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relatives e a 

Administra<;ao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste 

para sua elabora<;ao. 

Panigrafo unico. Quando o proj eto referir-se a obra imaterial de caniter tecnol6gico, 

insuscetivel de privilegio, a cessao dos direitos incluini o fomecimento de todos os dados, 

documentos e elementos de informa<;ao pertinentes a tecnologia de concep<;ao, desenvolvimento, 

fixa<;ao em suporte fisico de qualquer natureza e aplica<;ao da obra. 

Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade publica, cabeni ao 

6rgao contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execu<;ao, fiscaliza<;ao e 

pagamento. 

Panigrafo unico. Fica facultado a entidade interessada o acompanhamento da execu<;ao do 

contrato. 

Art. 113. 0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por 

esta Lei sera feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legisla<;ao pertinente, ficando os 

6rgaos interessados da Administra<;ao responsaveis pela demonstra<;ao da legalidade e regularidade 

da despesa e execu<;ao, nos termos da Constitui<;ao e sem prejuizo do sistema de controle intemo 

nela previsto. 

§ 1 o Qualquer licitante, contratado ou pessoa fisica ou juridica podera representar ao Tribunal 

de Contas ou aos 6rgaos integrantes do sistema de controle intemo contra irregularidades na 

aplica<;ao desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

§ zo Os Tribunais de Contas e os 6rgaos integrantes do sistema de controle intemo poderao 

solicitar para exame, antes da abertura das propostas, c6pia de edital de licita<;ao ja publicado, 

obrigando-se os 6rgaos ou entidades da Administra<;ao interessada a ado<;ao das medidas corretivas 

que, em fun<;ao desse exame, lhes forem determinadas. 

§ 2o Os Tribunais de Contas e os 6rgaos integrantes do sistema de controle intemo poderao 

solicitar para exame, ate o dia util imediatamente anterior a data de recebimento das propostas, c6pia 

de edital de licita<;ao ja publicado, obrigando-se os 6rgaos ou entidades da Administra<;ao 
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interessada a adoc;ao de medidas corretivas pertinentes que, em func;ao desse exame, lhes forem 

determinadas. (Redac;ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 114. 0 sistema instituido nesta Lei nao impede a pre-qualificac;ao de licitantes nas 

concorrencias, a ser procedida sempre que o objeto da licitac;ao recomende analise mais detida da 

qualificac;ao tecnica dos interessados. 

§ 1 o A adoc;ao do procedimento de pre-qualificac;ao sera feita mediante proposta da au tori dade 

competente, aprovada pela imediatamente superior. 

§ 2o Na pre-qualificac;ao serao observadas as exigencias desta Lei relativas a concorrencia, a 
convocac;ao dos interessados, ao procedimento e a analise da documentac;ao. 

Art. 115. Os 6rgaos da Administrac;ao poderao expedir normas relativas aos procedimentos 

operacionais a serem observados na execuc;ao das licitac;oes, no ambito de sua competencia, 

observadas as disposic;oes desta Lei. 

Paragrafo unico. As normas a que se refere este artigo, ap6s aprovac;ao da autoridade 

competente, deverao ser publicadas na imprensa oficial. 

Art. 116. Aplicam-se as disposic;oes desta Lei, no que couber, aos convenios, acordos, ajustes e 

outros instrumentos congeneres celebrados par 6rgaos e entidades da Administrac;ao. 

§ 1 o A celebrac;ao de convenio, acordo ou ajuste pelos 6rgaos ou entidades da Administrac;ao 

Publica depende de previa aprovac;ao de competente plano de trabalho proposto pela organizac;ao 

interessada, o qual devera canter, no minima, as seguintes informac;oes: 

I- identificac;ao do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execuc;ao; 

IV - plano de aplicac;ao dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI- previsao de inicio e fim da execuc;ao do objeto, bern assim da conclusao das etapas ou 

fases programadas; 

VII- se o ajuste compreender obra ou servic;o de engenharia, comprovac;ao de que os recursos 

pr6prios para complementar a execuc;ao do objeto estao devidamente assegurados, salvo se o custo 

total do empreendimento recair sabre a entidade ou 6rgao descentralizador. 

§ 2o Assinado o convenio, a entidade ou 6rgao repassador dara ciencia do mesmo a 
Assembleia Legislativa ou a Camara Municipal respectiva. 
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§ 3o As parcelas do convenio serao liberadas em estrita conformidade com o plano de 

aplicac;ao aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarao retidas ate o saneamento 

das impropriedades ocorrentes: 

I- quando nao tiver havido comprovac;ao da boa e regular aplicac;ao da parcela anteriormente 

recebida, na forma da legislac;ao aplicavel, inclusive mediante procedimentos de fiscalizac;ao local, 

realizados periodicamente pela entidade ou 6rgao descentralizador dos recursos ou pelo 6rgao 

competente do sistema de controle intemo da Administrac;ao Publica; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicac;ao dos recursos, atrasos nao justificados 

no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentat6rias aos principios fundamentais 

de Administrac;ao Publica nas contratac;oes e demais atos praticados na execuc;ao do convenio, ou o 

inadimplemento do executor com relac;ao a outras clausulas conveniais basicas; 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo participe 

repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle intemo. 

§ 4o Os saldos de convenio, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em 

cademetas de poupanc;a de instituic;ao financeira oficial se a previsao de seu uso for igual ou 

superior a urn mes, ou em fundo de aplicac;ao financeira de curto prazo ou operac;ao de mercado 

aberto lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizac;ao dos mesmos verificar-se em prazos 

menores que urn mes. 

§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior serao obrigatoriamente 

computadas a credito do convenio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 

constar de demonstrative especifico que integrara as prestac;oes de contas do ajuste. 

§ 6o Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extinc;ao do convenio, acordo ou ajuste, os 

saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicac;oes 

financeiras realizadas, serao devolvidos a entidade ou 6rgao repassador dos recursos, no prazo 

improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instaurac;ao de tomada de contas 

especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao ou entidade titular dos 

recursos. 

Art. 117. As obras, servic;os, compras e alienac;oes realizados pelos 6rgaos dos Poderes 

Legislative e Judiciario e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, 

nas tres esferas administrativas. 
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Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as entidades da administra~ao 

indireta deverao adaptar suas normas sobre licita~oes e contratos ao disposto nesta Lei. 

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e funda~oes publicas e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela Uniao e pelas entidades referidas no artigo anterior editarao 

regulamentos pr6prios devidamente publicados, ficando sujeitas as disposi~oes desta Lei. 

Panigrafo unico. Os regulamentos a que se refere este artigo, no ambito da Administra~ao 

Publica, ap6s aprovados pela autoridade de nivel superior a que estiverem vinculados os respectivos 

6rgaos, sociedades e entidades, deverao ser publicados na imprensa oficial. 

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serao automaticamente corrigidos na mesma 

periodicidade e propor~ao da varia~ao do fndice Nacional de Pre~os ao Consumidor (INPC), com 

base no indice do mes de dezembro de 1991. 

Panigrafo unico. 0 Poder Executivo Federal fani publicar no Diario Oficial da Uniao os novos 

valores oficialmente vigentes por ocasiao de cada evento citado no caput deste artigo, desprezando-

se as fra~oes inferiores a Cr$ 1.000,00 (urn mil cruzeiros). 

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serao automaticamente corrigidos na mesma 

periodicidade e propor~ao da varia~ao do fndice Geral de Pre~os do Mercado (IGP-M), com base no 

indice domes de dezembro de 1991. (Reda~ao dada pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderao ser anualmente revistos pelo Poder 

Executivo Federal, que os fara publicar no Diario Oficial da Uniao, observando como limite 

superior a varia~ao geral dos pre~os do mercado, no periodo. (Reda~ao dada pela Lei n° 9.648, de 

27.5.98) 

Paragrafo unico. 0 Poder Executivo Federal fara publicar no Diario Oficial da Uniao OS novos 

valores oficialmente vigentes por ocasiao de cada evento citado no "caput" deste artigo, 

desprezando-se as fra~oes inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real). (Reda~ao dada pela Lei n° 

8.883, de 8.6.94) 

Art. 121. 0 disposto nesta lei nao se aplica as licita~oes instauradas e aos contratos assinados 

anteriormente a sua vigencia. 

Art. 121. 0 disposto nesta Lei nao se aplica as licita~oes instauradas e aos contratos assinados 

anteriormente a sua vigencia, ressalvado o disposto no art. 57, nos paragrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, 

no inciso XV do art. 78, bern assim o disposto no "caput" do art. 5o, com rela~ao ao pagamento das 

obriga~oes na ordem cronol6gica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa dias contados da 
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vigencia desta Lei, separadamente para as obriga96es relativas aos contratos regidos par legisla9ao 

anterior a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. (Reda9ao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

Panigrafo unico. Os contratos relativos a im6veis do patrimonio da Uniao continuam a reger-se 

pelas disposi96es do Decreta-lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, com suas altera96es, e os 

relativos a opera96es de credito interno ou externo celebrados pela Uniao ou a concessao de garantia 

do Tesouro Nacional continuam regidos pela legisla9ao pertinente, aplicando-se esta Lei, no que 

couber. 

Art. 122. Nas concessoes de linhas aereas, observar-se-a procedimento licitat6rio especifico, a 

ser estabelecido no C6digo Brasileiro de Aeronautica. 

Art. 123. Em suas licita96es e contrata96es administrativas, as reparti96es sediadas no exterior 

observarao as peculiaridades locais e os principios basicos desta Lei, na forma de regulamenta9ao 

especifica. 

Art. 124. Aplicam-se as licita96es e aos contratos para permissao ou concessao de servi9os 

publicos os dispositivos desta Lei que nao conflitem com a legisla9ao especifica sabre o assunto. 

(Incluido pela Lei no 8.883, de 8.6.94) 

Paragrafo unico. As exigencias contidas nos incisos II a IV do § 2o do art. 7o serao 

dispensadas nas licita96es para concessao de servi9os com execu9ao previa de obras em que nao 

foram previstos desembolso par parte da Administra9ao Publica concedente. (Incluido pela Lei n° 

8.883, de 8.6.94) 

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Art. 126. Revogam-se as disposi96es em contrario, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, 

de 21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei 

no 8.220, de 4 de setembro de 1991, eo art. 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Brasilia, 21 de junho de 1993, 172o da Independencia e 105o da Republica. 

!TAMAR FRANCO 

Rubens Ricupero 

Romilda Canhim 
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Portaria 361/99 

0 Ministro de Estado da Justi9a, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista o disposto na 

Lei n° 9.790, de 23 de maryo de 1999, e no Decreto n° 3.100, de 30 dejunho do mesmo ano, resolve 

regulamentar os procedimentos para a qualifica9ao de pessoas juridicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, nos seguintes termos: 

Art. 1 o 0 pedido de qualifica9ao como Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse Publico seni 

dirigido ao Ministerio da justi9a e deveni estar acompanhado de c6pia autenticada dos seguintes 

documentos: 

I- estatuto registrado em Cart6rio; 

II - ata de elei9ao da atual diretoria; 

III- balan9o patrimonial e demonstra9ao do resultado do exercicio; 

IV - declara9ao de isen9ao do imposto de renda; e 

V- inscri9ao no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Juridica. 

Art. 2° 0 requerimento seni encaminhado pelo correio ou apresentado junto ao protocolo geral do 

Ministerio da Justi9a, que devera autua-lo indicando data e hora do recebimento. Paragrafo unico. 0 

protocolo geral tera o prazo de dois dias uteis para encaminhar o processo a Secretaria N acional de 

Justi9a, 6rgao responsavel pela outorga da qualifica9ao. 

Art. 3° A Secretaria Nacional de Justi9a tera o prazo de trinta dias, contados da autua9ao no 

protocolo geral, para deferir ou nao o requerimento, ato que sera publicado no Diario Oficial, 

mediante despacho do Secretario Nacional de Justi9a, no prazo maximo de quinze dias. 

Paragrafo unico. 0 ato de indeferimento devera apontar qual das irregularidades mencionadas nos 

seguintes incisos ensejou a denega9ao do pedido: 

I- a requerente se enquadrou em alguma das hip6teses previstas no art. 2° da Lei n° 9.790, de 23 de 

mar9o de 1999; 
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II- a requerente nao atendeu aos requisites descritos nos arts. 3° e 4° da Lei n° 9.790, de 23 de maryo 

de 1999; ou 

III - a requerente apresentou documentayao incompleta. 

Art. 4° A entidade que, por fato superveniente a qualificayao, deixar de preencher OS requisites 

legais, teni cancelada sua qualificayao como Organizayao da Sociedade Civil de Interesse Publico, 

ap6s decisao proferida em processo administrative, instaurado no Ministerio da Justiya, de oficio, ou 

por iniciativa popular ou do Ministerio Publico. 

§ 1 o Qualquer cidadao, vedado o anonimato, e parte legitima para requerer o cancelamento da 

qualificayao, desde que amparado por evidencias de erro ou fraude. 

§ 2° 0 processo administrative de que trata o caput deste artigo tramitarajunto a Secretaria Nacional 

de Justiya. 

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicayao. 

JOSE CARLOS DIAS 

Resolu~ao CNAS n.0 31, de 24 de fevereiro de 1999 

Dispoe sobre a concessao do registro a entidades de fins filantr6picos. 

0 Plemirio do Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), no uso de suas atribuiyoes e 

com base na deliberayao do Colegiado, em reuniao realizada no dia 24 de fevereiro de 1999; 

Considerando que o inciso III do art. 18 da Lei n.0 8.742, de 7 de dezembro de 1993, estabelece 

competencia ao Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) para fixar normas para a 

concessao de registro e certificado de entidade de fins filantr6picos as entidades privadas 

prestadoras de serviyo e assessoramento de assistencia social; 

Considerando o contido na Lei n.0 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que "regula o processo 

administrative no ambito da Administra9ao Publica Federal"; 

Resolve: 
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Art. l.o A concessao do registro de entidade no Conselho Nacional de Assistencia Social, conforme 

competencia estabelecida no inciso N do artigo 18, da Lei n.0 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

obedeceni ao disposto nesta Resoluvao. 

Panigrafo unico. 0 Atestado de Registro fornecido pelo Conselho Nacional de Assistencia Social 

(CNAS) teni validade por tempo indeterminado. 

Art. 2. 0 Poderao obter registro no Conselho Nacional de Assistencia Social as entidades que, sem 

fins lucrativos, promovam: 

I - a protevao a familia, a inffincia, a maternidade, a adolescencia e a velhice; 

II - o amparo as crianvas e adolescentes carentes; 

III - av5es de prevenvao, habilitavao, reabilitavao e integra9ao a vida comunitaria de pessoas 

portadoras de deficiencia; 

IV - a integra9ao ao mercado de trabalho; 

V - a assistencia educacional ou de saude; 

VI - o desenvolvimento da cultura; 

VII - o atendimento e assessoramento aos beneficiarios da Lei Organica da Assistencia Social e a 

defesa e garantia de seus direitos. 

Art. 3.0 Somente podera ser concedido registro a entidade cujo estatuto, em suas disposiv5es, 

estabeleva que: 

I - aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no territ6rio 

nacional e na manutenvao e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

II - nao distribui resultados, dividendos, bonificav5es, participa9oes ou parcela do seu patrimonio, 

sob nenhuma forma; 

III - nao percebem seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou equivalentes 

remuneravao, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em 

razao das competencias, funv5es ou atividades que lhes sejam atribuidas pelos respectivos atos 

constitutivos; 

IV - em caso de dissoluvao ou extinvao, destina o eventual patrimonio remanescente a entidade 

congenere registrada no CNAS ou a entidade publica; 

V - a entidade presta servivos permanentes e sem qualquer discriminavao de clientela; 
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§ 1.0 
- As funda<;oes particulares, que desenvolvam atividades previstas nos incisos de I a VII, do 

artigo 2.0
, constituidas como pessoa juridica de direito privado, deverao apresentar seus contratos, 

atos constitutivos, estatutos ou compromissos inscritos junto ao Registro Civil de Pessoas Juridicas, 

conforme o disposto no artigo 16 do C6digo Civil e devidamente aprovados pelo Ministerio Publico; 

§ 2.0 
- A s funda<;oes que desenvolvam atividades previstas nos incisos I a VII, do artigo 2.0

, 

constituidas como pessoas juridicas de direito privado, instituidas pelos poderes publicos atraves de 

autoriza<;ao legislativa, deverao comprovar que: 

a) o regime juridico do seu pessoal, nao incluidos diretoria, conselheiros, s6cios, benfeitores e 

instituidores, seja o da Consolida<;ao das Leis do Trabalho; 

b) nao participam da diretoria, dos conselhos, dos s6cios e dos benfeitores pessoas fisicas ou 

juridicas dos poderes publicos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

c) as subven<;oes sociais, dota<;oes or<;amentarias ou quaisquer recursos recebidos dos Poderes 

Publicos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal nao poderao ser destinados ao 

pagamento de pessoal; 

d) no caso de dissolu<;ao, o eventual patrimonio da funda<;ao seja destinado, de acordo como art. 30 

do C6digo Civil, ao patrimonio de outras funda<;oes que se proponham a fins iguais ou semelhantes; 

e) atendam aos demais requisitos previstos nesta Resolu<;ao. 

Art. 4.0 Sao documentos necessarios ao encaminhamento do pedido de registro ao Conselho 

Nacional de Assistencia Social: 

I - requerimento-formulario fornecido pelo CNAS, devidamente preenchido, datado e assinado pelo 

representante legal da entidade, que devera rubricar todas as folhas; 

II- c6pia autenticada do estatuto registrado no Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Juridicas, nos 

termos da lei, com identifica<;ao do mesmo Cart6rio em todas as folhas e transcri<;ao dos dados do 

registro no proprio documento ou em certidao; 

III - comprovante de inscri<;ao no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de sua 

sede, se houver, ou no Conselho Estadual de Assistencia Social, ou Conselho de Assistencia Social 

do Distrito Federal. 

IV - declara<;ao de que a entidade esta em plena e regular funcionamento, cumprindo suas 

finalidades estatutarias e no qual conste a rela<;ao nominal, dados de identifica<;ao e endere<;o dos 
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membros da Diretoria da entidade, conforme modelo fomecido pelo CNAS, assinado pelo Dirigente 

da Institui9ao. 

V - relat6rio de atividades, assinado pelo representante legal da entidade em que se descrevam, 

quantifiquem e qualifiquem as ayoes desenvolvidas; 

VI - c6pia da ata de eleiyao dos membros da atual diretoria, devidamente averbada no Cart6rio de 

Registro Civil das Pessoas Juridicas; 

VII- c6pia do documento de inscriyao no CNPJ (antigo CGC) do Ministerio da Fazenda, atualizado. 

§ 1.0 Em se tratando de fundayao, a requerente deveni apresentar, alem do previsto nos incisos I a 

VII deste artigo, os seguintes documentos: 

a) c6pia autenticada da escritura de sua instituiyao, devidamente registrada no Cart6rio de Registro 

Civil das Pessoas Juridicas, ou lei de sua criayao; 

b) comprovante de aprovayao dos estatutos, bern como de suas respectivas alterayoes, se houver, 

pelo Ministerio Publico. 

Art. 5.0 0 pedido de registro podeni ser apresentado diretamente no protocolo do Conselho Nacional 

de Assistencia Social em Brasilia, ou enviado pelos Correios. 

Art. 6.0 0 Conselho Nacional de Assistencia Social julgani a solicitayao da entidade e, no caso de 

indeferimento, cabeni pedido de reconsiderayao ao proprio CNAS. 

§ 1.0 0 pedido de reconsiderayao somente sera acatado se apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data de ciencia da decisao e comprovado atraves de Aviso de Recebimento (AR). 

§ 2.0 0 pedido de reconsiderayao sera examinado por junta composta pelo secretario-executivo, por 

urn servidor da Coordenayao de N ormas e pelo chefe do Servi9o de Analise de pedidos de Registro e 

Certificado, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 7.0 Mantida a decisao de indeferimento pelo CNAS, cabe recurso ao ministro de Estado da 

Previdencia e Assistencia Social. 

Paragrafo unico. 0 pedido de Recurso ao ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social 

devera ser entregue no protocolo geral do Ministerio, ou enviado pelo correio, num prazo de 10 

(dez) dias a contar da ciencia da decisao, comprovada atraves de Aviso de Recebimento (AR). 
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Art. 8.0 A requerente podeni solicitar vistas ao processo, desde que devidamente formalizada atraves 

de requerimento e procura<;ao, se for o caso, dirigido a Secretaria Executiva do Conselho Nacional 

de Assistencia Social. 

Art. 9.0 0 Conselho Nacional de Assistencia Social podeni baixar o processo em diligencia, uma 

unica vez, que deveni ser cumprida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data do Aviso 

de Recebimento - AR. 

Paragrafo unico. 0 nao cumprimento do prazo estabelecido, no caput deste artigo, implicara o 

indeferimento do pedido. 

Art. 10. Para a manuten<;ao do Atestado de Registro, a entidade devera cumprir as seguintes 

formalidades: 

I - sempre que for feita qualquer altera<;ao nos estatutos, regulamento ou compromisso social da 

entidade, esta devera comunicar ao CNAS, com a remessa da certidao do respectivo registro em 

Cart6rio competente; 

II - manter devidamente atualizados os dados cadastrais, informando ao CNAS sempre que ocorrer 

altera<;ao de nome, sede, endere<;o, telefone e elei<;ao de nova diretoria; 

III- apresentar outras informa<;oes e/ou documentos, quando solicitados pelo Conselho. 

Art. 11. Qualquer Conselheiro do CNAS, os 6rgaos especificos dos Ministerios da Justi<;a e da 

Previdencia e Assistencia Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

ou o Ministerio Publico, bern como os Conselhos Municipais e Estaduais de Assistencia Social e o 

Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal poderao representar ao Conselho Nacional de 

Assistencia Social (CNAS) sobre o descumprimento das condi<;oes e requisitos previstos nesta 

Resolu<;ao, indicando os fatos, suas circunstancias, o fundamento legal e as provas ou, quando for o 

caso, a indica<;ao de onde estas possam ser obtidas, sendo observado o seguinte procedimento: 

I - recebida a representa<;ao, sera designado relator, que notificara a entidade sobre o seu inteiro teor; 

II - notificada, a entidade tera o prazo de trinta dias para apresenta<;ao de defesa e produ<;ao de 

pro vas; 
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III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifesta9ao da parte interessada, o relator, em 

quinze dias, proferini seu voto, salvo se considerar indispensavel a realiza9ao de diligencias; 

IV - havendo determina9ao de diligencia, o relator proferira o seu voto em quinze dias ap6s a sua 

realiza9ao; 

V - o CNAS deliberara acerca do cancelamento do Registro da Entidade ate a primeira sessao 

seguinte a apresenta9ao do voto do relator, nao cabendo pedido de Reconsidera9ao; 

VI - da decisao podera a entidade interessada ou o INSS interpor recurso ao ministro de Estado da 

Previdencia e Assistencia Social no prazo de dez dias, contados da data de publica9ao do ato no 

Diario Oficial da Uniao. 

Art. 12. 0 Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS) podera solicitar, a outros 6rgaos do 

Poder Publico que procedam fiscalizayao in loco nas entidades, no sentido de realizar diligencia 

extema, bern como apurar a existencia e o funcionamento de entidades registradas neste Conselho. 

Art. 13. Tera seu registro cancelado a institui9ao que: 

I- infringir qualquer disposi9ao desta Resolu9ao; 

II - seu funcionamento tiver sofrido solu9ao de continuidade; 

III - atraves de processo administrativo, ficar comprovada irregularidade na gestao administrativa. 

Art. 14. Nos casos nao previstos nesta Resolu9ao e duvidas porventura existentes, aplicam-se-lhes 

os preceitos estabelecidos na Lei n.0 9.784/99. 

Art. 15. Ficam revogadas as disposi9oes em contrario, em especial a Resolu9ao CNAS n.0 34, de 10 

de junho de 1994. 

Art. 16. Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica9ao no Diario Oficial da Uniao. 

GILSON ASSIS DA YRELL 

Presidente do Conselho 
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DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999. 

Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de man;o de 1999, que dispoe sobre a qualificavao de pessoas 

juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizavoes da Sociedade Civil de Interesse 

Publico, institui e disciplina o Termo de Parceria, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuivoes que lhe confere o art. 84, incisos 

IV e VI, da Constituivao, 

DECRETA: 

Art. 1 o 0 pedido de qualificavao como Organizavao da Sociedade Civil de Interesse Publico sera 

dirigido, pela pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos que preencha os requisitos dos 

arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 23 de man;o de 1999, ao Ministerio da Justiva por meio do 

preenchimento de requerimento escrito e apresentavao de c6pia autenticada dos seguintes 

documentos: 

I - estatuto registrado em Cart6rio; 

II - ata de eleivao de sua atual diretoria; 

III - balanvo patrimonial e demonstravao do resultado do exercicio; 

IV - declaravao de isenvao do imposto de renda; e 

V - inscrivao no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Juridica 

(CGC/CNPJ). 

Art. 2o 0 responsavel pela outorga da qualificavao devera verificar a adequa9ao dos documentos 

citados no artigo anterior como disposto nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 1999, devendo 

observar: 

I- sea entidade tern finalidade pertencente a lista do art. 3o daquela Lei; 

II - se a entidade esta excluida da qualificavao de acordo com o art. 2o daquela Lei; 

III - se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4o daquela Lei; 

IV - na ata de eleivao da diretoria, se e a autoridade competente que esta solicitando a qualificavao; 

V- se foi apresentado o balanvo patrimonial e a demonstravao do resultado do exercicio; 

VI - se a entidade apresentou a declaravao de isenvao do imposto de renda a Secretaria da Receita 

Federal; e 
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VII- se foi apresentado o CGC/CNPJ. 

Art. 3o 0 Ministerio da Justi9a, ap6s o recebimento do requerimento, teni o prazo de trinta dias para 

deferir ou nao o pedido de qualifica9ao, ato que sera publicado no Diario Oficial da Uniao no prazo 

maximo de quinze dias da decisao. 

§ 1o No caso de deferimento, o Ministerio da Justi9a emitira, no prazo de quinze dias da decisao, o 

certificado da requerente como Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 

§ 2o Deverao constar da publica9ao do indeferimento as razoes pelas quais foi denegado o pedido. 

§ 3o A pessoa juridica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualifica9ao indeferido podera 

reapresenta-lo a qualquer tempo. 

Art. 4o Qualquer cidadao, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do Ministerio Publico, 

desde que amparado por evidencias de erro ou fraude, e parte legitima para requerer, judicial ou 

administrativamente, a perda da qualifica9ao como Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico. 

Paragrafo unico. A perda da qualifica9ao dar-se-a mediante decisao proferida em processo 

administrativo, instaurado no Ministerio da Justi9a, de oficio ou a pedido do interessado, ou judicial, 

de iniciativa popular ou do Ministerio Publico, nos quais serao assegurados a ampla defesa e o 

contradit6rio. 

Art. 5o Qualquer altera9ao da finalidade ou do regime de funcionamento da organiza9ao, que 

implique mudan9a das condi9oes que instruiram sua qualifica9ao, devera ser comunicada ao 

Ministerio da Justi9a, acompanhada de justificativa, sob pena de cancelamento da qualifica9ao. 

Art. 6o Para fins do art. 3o da Lei no 9.790, de 1999, entende-se: 

I - como Assistencia Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3o da Lei Organica 

da Assistencia Social; 

II - por promo9ao gratuita da saude e educa9ao, a presta9ao destes servi9os realizada pela 

Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse Publico mediante financiamento com seus pr6prios 

recursos. 

§ 1o Nao sao considerados recursos pr6prios aqueles gerados pela cobran9a de servi9os de qualquer 

pessoa fisica ou juridica, ou obtidos em virtude de repasse ou arrecada9ao compuls6ria. 

§ 2o 0 condicionamento da presta9ao de servi9o ao recebimento de doa9ao, contrapartida ou 

equivalente nao pode ser considerado como promo9ao gratuita do servi9o. 
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Art. 7 o Entende-se como beneficios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II do art. 4o da Lei 

no 9.790, de 1999, os obtidos: 

I - pelos dirigentes da entidade e seus conjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins ate o 

terceiro grau; 

II - pelas pessoas juridicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou detenham mais 

de dez por cento das participa<;oes societarias. 

Art. 8o Sera firmado entre o Poder Publico e as entidades qualificadas como Organiza<;oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico, Termo de Parceria destinado a forma<;ao de vinculo de 

coopera<;ao entre as partes, para o fomento e a execu<;ao das atividades de interesse publico previstas 

no art. 3o da Lei no 9.790, de 1999. 

Panigrafo unico. 0 Orgao estatal firmara o Termo de Parceria mediante modelo padrao proprio, do 

qual constarao os direitos, as responsabilidades e as obriga<;oes das partes e as clausulas essenciais 

descritas no art. 10, § 2o, da Lei no 9.790, de 1999. 

Art. 9o 0 6rgao estatal responsavel pela celebra<;ao do Termo de Parceria verificani previamente o 

regular funcionamento da organiza<;ao. 

Art. 10. Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, o modelo a 

que se refere o art. 8, § unico, devera ser preenchido e remetido ao Conselho de Politica Publica 

competente. 

§ 1o A manifesta<;ao do Conselho de Politica Publica sera considerada para a tomada de decisao 

final em rela<;ao ao Termo de Parceria. 

§ 2o Caso nao exista Conselho de Politica Publica da area de atua<;ao correspondente, o 6rgao 

estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, nao podendo haver substitui<;ao por outro 

Conselho. 

§ 3o 0 Conselho de Politica Publica tera o prazo de trinta dias, contado a partir da data de 

recebimento da consulta, para se manifestar sabre o Termo de Parceria, cabendo ao 6rgao estatal 

responsavel, em ultima instancia, a decisao final sabre a celebra<;ao do respectivo Termo de 

Parceria. 

§ 4o 0 extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste Decreta, devera 

ser publicado pelo 6rgao estatal parceiro no Diario Oficial, no prazo maximo de quinze dias ap6s a 

sua assinatura. 
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Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4o, inciso VII, alineas "c" e "d", da Lei no 9.790, de 1999, 

entende-se por prestac;ao de contas a comprovac;ao da correta aplicac;ao dos recursos repassados a 
Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico. 

§ 1o As prestac;oes de contas anuais serao realizadas sobre a totalidade das operac;oes patrimoniais e 

resultados das Organizac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico. 

§ 2o A prestac;ao de contas seni instruida com os seguintes documentos: 

I - relat6rio anual de execuc;ao de atividades; 

II - demonstrac;ao de resultados do exercicio; 

III - balanc;o patrimonial; 

IV- demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos; 

V - demonstrac;ao das mutac;oes do patrimonio social; 

VI - notas explicativas das demonstrac;oes contabeis, caso necessaria; e 

VII - parecer e relat6rio de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreta, se for o caso. 

Art. 12. Para efeito do disposto no § 2o, inciso V, do art. 10 da Lei no 9.790, de 1999, entende-se 

por prestac;ao de contas relativa a execuc;ao do Termo de Parceria a comprovac;ao, perante o 6rgao 

estatal parceiro, da correta aplicac;ao dos recursos publicos recebidos e do adimplemento do objeto 

do Termo de Parceria, mediante a apresentac;ao dos seguintes documentos: 

I- relat6rio sobre a execuc;ao do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo entre as metas 

propostas e os resultados alcanc;ados; 

II- demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execuc;ao; 

III- parecer e relat6rio de auditoria, nos casos previstos no art. 19; e 

IV - entrega do extrato da execuc;ao fisica e financeira estabelecido no art. 18. 

Art. 13. 0 Termo de Parceria podera ser celebrado por periodo superior ao do exercicio fiscal. 

§ 1o Caso expire a vigencia do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu objeto pelo 

6rgao parceiro ou havendo excedentes financeiros disponiveis com a Organizac;ao da Sociedade 

Civil de Interesse Publico, o referido Termo podera ser prorrogado. 

§ 2o As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no periodo compreendido entre a data 

original de encerramento e a formalizac;ao de nova data de termino serao consideradas como 

legitimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho. 

Art. 14. A liberac;ao de recursos financeiros necessarios a execuc;ao do Termo de Parceria far-se-a 

em conta bancaria especifica, a ser aberta em banco a ser indicado pelo 6rgao estatal parceiro. 
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Art. 15. A liberac;ao de recursos para a implementac;ao do Termo de Parceria obedecen1 ao 

respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberac;ao em parcela unica. 

Art. 16. E possivel a vigencia simultanea de urn ou mais Termos de Parceria, ainda que com o 

mesmo 6rgao estatal, de acordo com a capacidade operacional da Organizac;ao da Sociedade Civil 

de Interesse Publico. 

Art. 17. 0 acompanhamento e a fiscalizac;ao por parte do Conselho de Politica Publica de que trata 

o art. 11 da Lei no 9.790, de 1999, nao pode introduzir nem induzir modificac;ao das obrigac;oes 

estabelecidas pelo Termo de Parceria celebrado. 

§ 1o Eventuais recomendac;oes ou sugestoes do Conselho sobre o acompanhamento dos Termos de 

Parceria deverao ser encaminhadas ao 6rgao estatal parceiro, para adoc;ao de providencias que 

entender cabiveis. 

§ 2o 0 6rgao estatal parceiro informani ao Conselho sobre suas atividades de acompanhamento. 

Art. 18. 0 extra to da execuc;ao fisica e financeira, referido no art. 1 0, § 2o, inciso VI, da Lei no 

9.790, de 1999, deveni ser preenchido pela Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico e 

publicado na imprensa oficial da area de abrangencia do projeto, no prazo maximo de sessenta dias 

ap6s o termino de cada exercicio financeiro, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste 

Decreto. 

Art. 19. A Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico devera realizar auditoria 

independente da aplicac;ao dos recursos objeto do Termo de Parceria, de acordo com a alinea "c", 

inciso VII, do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, nos casos em que o montante de recursos for maior 

ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

§ 1o 0 disposto no caput aplica-se tambem aos casos onde a Organizac;ao da Sociedade Civil de 

Interesse Publico celebre concomitantemente varios Termos de Parceria com urn ou varios 6rgaos 

estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor. 

§ 2o A auditoria independente devera ser realizada por pessoa fisica ou juridica habilitada pelos 

Conselhos Regionais de Contabilidade. 

§ 3o Os dispendios decorrentes dos servic;os de auditoria independente deverao ser incluidas no 

orc;amento do projeto como item de despesa. 

§ 4o Na hip6tese do § lo, poderao ser celebrados aditivos para efeito do disposto no paragrafo 

anterior. 
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Art. 20. A comissao de avalia<;ao de que trata o art. 11, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, devera ser 

composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, urn da Organiza<;ao da Sociedade Civil 

de Interesse Publico e urn membro indicado pelo Conselho de Politica Publica da area de atua<;ao 

correspondente, quando houver. 

Paragrafo unico. Competira a comissao de avalia<;ao monitorar a execu<;ao do Termo de Parceria. 

Art. 21. A Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico fara publicar na imprensa oficial da 

Uniao, do Estado ou do Municipio, no prazo maximo de trinta dias, contado a partir da assinatura do 

Termo de Parceria, o regulamento proprio a que se refere o art. 14 da Lei no 9.790, de 1999, 

remetendo c6pia para conhecimento do 6rgao estatal parceiro. 

Art. 22. Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei no 9.790, de 1999, a Organiza<;ao da Sociedade Civil 

de Interesse Publico indicara, para cada Termo de Parceria, pelo menos urn dirigente, que sera 

responsavel pela boa administra<;ao dos recursos recebidos. 

Paragrafo unico. 0 nome do dirigente ou dos dirigentes indicados sera publicado no extrato do 

Termo de Parceria. 

Art. 23. A escolha da Organiza<;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, para a celebra<;ao do 

Termo de Parceria, podera ser feita por meio de publica<;ao de edital de concursos de projetos pelo 

6rgao estatal parceiro para obten<;ao de bens e servi<;os e para a realiza<;ao de atividades, eventos, 

consultorias, coopera<;ao tecnica e assessoria. 

Paragrafo unico. Instaurado o processo de sele<;ao por concurso, e vedado ao Poder Publico celebrar 

Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado. 

Art. 24. Para a realiza<;ao de concurso, o 6rgao estatal parceiro devera preparar, com clareza, 

objetividade e detalhamento, a especifica<;ao tecnica do bern, do projeto, da obra ou do servi<;o a ser 

obtido ou realizado por meio do Termo de Parceria. 

Art. 25. Do edital do concurso devera constar, no minimo, informa<;oes sobre: 

I - prazos, condi<;oes e forma de apresenta<;ao das propostas; 

II- especifica<;oes tecnicas do objeto do Termo de Parceria; 

III - criterios de sele<;ao e julgamento das propostas; 

IV - datas para apresenta<;ao de propostas; 

V - local de apresenta<;ao de propostas; 

VI - datas do julgamento e data provavel de celebra<;ao do Termo de Parceria; e 

VII - valor maximo a ser desembolsado. 
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Art. 26. A Organiza<;:ao da Sociedade Civil de Interesse Publico deveni apresentar seu projeto 

tecnico e o detalharnento dos custos a serern realizados na sua irnplernenta<;:ao ao 6rgao estatal 

parceiro. 

Art. 27. Na sele<;:ao e no julgarnento dos projetos, levar-se-ao ern conta: 

I- o rnerito intrinseco e adequa<;:ao ao edital do projeto apresentado; 

II - a capacidade tecnica e operacional da candidata; 

III - a adequa<;:ao entre os rneios sugeridos, seus custos, cronograrnas e resultados; 

IV - o ajustarnento da proposta as especifica<;:oes tecnicas; 

V - a regularidade juridica e institucional da Organiza<;:ao da Sociedade Civil de Interesse Publico; e 

VI- a analise dos docurnentos referidos no art. 11, § 2o, deste Decreto. 

Art. 28. Obedecidos aos principios da adrninistra<;:ao publica, sao inaceitaveis como criterio de 

sele<;:ao, de desqualifica<;:ao ou pontua<;:ao: 

I - o local do dornicilio da Organiza<;:ao da Sociedade Civil de Interesse Publico ou a exigencia de 

experiencia de trabalho da organiza<;:ao no local de dornicilio do 6rgao parceiro estatal; 

II - a obrigatoriedade de cons6rcio ou associa<;:ao corn entidades sediadas na localidade onde devera 

ser celebrado o Terrno de Parceria; 

III - o volume de contrapartida ou qualquer outro beneficio oferecido pela Organiza<;:ao da 

Sociedade Civil de Interesse Publico. 

Art. 29. 0 julgarnento sera realizado sobre o conjunto das propostas das Organiza<;:oes da Sociedade 

Civil de Interesse Publico, nao sendo aceitos como criterios de julgarnento os aspectos juridicos, 

adrninistrativos, tecnicos ou operacionais nao estipulados no edital do concurso. 

Art. 30. 0 6rgao estatal parceiro designara a comissao julgadora do concurso, que sera cornposta, 

no rninirno, por urn rnernbro do Poder Executivo, urn especialista no terna do concurso e urn 

rnernbro do Conselho de Politica Publica da area de cornpetencia, quando houver. 

§ 1o 0 trabalho dessa comissao nao sera rernunerado. 

§ 2o 0 6rgao estatal devera instruir a comissao julgadora sobre a pontua<;:ao pertinente a cada item 

da proposta ou projeto e zelara para que a identifica<;:ao da organiza<;:ao proponente seja ornitida. 

§ 3o A comissao pode solicitar ao 6rgao estatal parceiro inforrna<;:oes adicionais sobre os projetos. 

§ 4o A comissao classificara as propostas das Organiza<;:oes da Sociedade Civil de Interesse Publico 

obedecidos aos criterios estabelecidos neste Decreto e no edital. 
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Art. 31. Ap6s o julgamento definitivo das propostas, a comissao apresentani, na presen9a dos 

concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados. 

§ 1 o 0 6rgao estatal parceiro: 

I - nao examinani recursos administrativos contra as decis5es da comissao julgadora; 

II - nao podeni anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso nem celebrar 

outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o processo iniciado pelo 

concurso. 

§ 2o Ap6s o anuncio publico do resultado do concurso, o 6rgao estatal parceiro o homologani, 

sendo imediata a celebra9ao dos Termos de Parceria pela ordem de classifica9ao dos aprovados. 

Art. 32. 0 Ministro de Estado da Justi9a baixani portaria no prazo de quinze dias, a partir da 

publica9ao deste Decreta, regulamentando os procedimentos para a qualifica9ao. 

Art. 33. Este Decreta entra em vigor na data de sua publica9ao. 

Brasilia, 30 de junho de 1999; 178° da Independencia e 111 o da Republica. 

ANEXOI 

Extrato de Termo de Parceria 

I Custo do Projeto: ............................................................... . 

Local de Realiza9ao do Projeto: ............................................................................................ . 

Endere9o: ............................................................... . 
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ANEXOII 

(Nome do 6rgao Publico) 

Extrato de Relat6rio de Execuc;ao Fisica e Financeira de Termo de Parceria 

l Custo do projeto: .......................... : .................................... . 

I L~cal de realizac;ao~o projeto: ............................................................. ~ .. . 

Data de assinatura do TP: ...... ./.. .... ./ ....... Inicio do projeto: ...... ./ ...... ./ ....... Termino : ...... ./.. .... ./ ....... 

Objetivos do projeto: 

Resultados alcanc;ados: 

Custos de Implementac;ao do Projeto 

Categorias de despesa Previsto Realizado Diferenc;a 

TOTAlS: 
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INSTRU<;AO NORMATIV A INSS/DC N° 66, DE 10 DE MAIO DE 2002 

Legisla9ao: 

Revogada pela INSTRU<;AO NORMATIVA INSS/DC No 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. 

- DOU DE 30.03.04 (*) 

Revogada pela INSTRU<;AO NORMA TIV A INSS/DC No 100, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 -

DOU DE 24/12/2003 

Alterada pela Instru9ao Normativa no 80 de 27.08.2002- Publicada no DOU no 166, de 28.08.2002. 

INSTRU<;AO NORMATIVA INSS/DC No 66, DE 10 DE MAIO DE 2002 - DOU no 91 DE 

14.05.2002 

- Texto atualizado: 

Dispoe sobre a isen9ao das contribui9oes sociais destinadas a Previdencia Social. 

FUNDAMENTA<;AO LEGAL: 

Constitui9ao Federal; 

Lei no 91, de 28/08/35; 



Lei no 3.577, de 4/07/59; 

Lei n° 4.863, de 29/11/65; 

Lei no 8.212, de 24/07/91; 

Lei no 8.742, de 7/12/93; 

Lei no 8.909, de 6/07/94; 

Lei no 9.429, de 26/12/96; 

Lei no 9.528, de 10/12/97; 

Lei no 9.732, de 11112/98; 

Lei no 9.784, de 29/01/99; 

Lei no 9.870, de 23/11199; 

Lei n° 10.260, de 12/07/01; 

Medida Provis6ria no 2.129-6, de 23/02/01; 

Medida Provis6ria no 2.187-11, de 28/06/01; 

Decreto-Lei no 1.572, de 1°/09/77; 

Decreto n° 50.517, de 2/05/61; 

Decreto no 356, de 7/12/91; 

Decreto no 612, de 21107/92; 

Decreto no 2.173, de 5/03/97; 

Decreto no 752, de 16/02/93; 

Decreto no 1.038, de 7/01/94; 

Decreto n° 2.536, de 6/04/98; 

Decreto no 3.048, de 6/05/99; 

Decreto no 3.504, de 13/06/00; 

Decreto no 4.032, de 26/11101; 

Portaria/MPAS no 3.464, de 27/9/01; 

Portaria MPAS no 3.563, de 30/10/01; 

Portaria/MPAS no 3.596, de 6/11101; 

Resoluvao/CNAS no 31, de 24/02/99; 

Resoluvao/CFC no 877, de 18/04/00; 

Resoluvao/CNAS no 177, de 10/08/00. 

189 
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A DIRETORIA COLEGIADA do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), no 

uso da competencia que lhe foi conferida pelo inciso III do art. 7° do Regimento Intemo, aprovado 

pela Portaria/MPAS no 3.464, de 27/9/01, 

RESOLVE: 

Art. 1 o Disciplinar os procedimentos necessarios ao reconhecimento, a manuten<;:ao e ao 

cancelamento da isen<;:ao das contribui<;:oes sociais destinadas a Seguridade Social. 

CAPITULO I 

SE~AO I 

DAISEN~AO 

Art. 2° Fica isenta das contribui<;:oes de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho 

de 1991, a pessoajuridica de direito privado beneficente de assistencia social que, cumulativamente: 

I - seja reconhecida como de utilidade publica federal e estadual ou do Distrito Federal ou 

municipal; 

II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social 

(CEBAS), fomecidos pelo Conselho Nacional de Assistencia Social, renovado a cada tres anos; 

III - promova a assistencia social beneficente, inclusive educacional ou de saude, a menores, a 

idosos, a excepcionais ou a pessoas carentes; 

IV - nao remunere diretores, conselheiros, s6cios, instituidores ou benfeitores e nao lhes conceda 

vantagens ou beneficios a qualquer titulo; 

V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manuten<;:ao e no desenvolvimento de 

seus objetivos institucionais; 

VI - apresente, anualmente, ao 6rgao do INSS competente relat6rio circunstanciado das atividades 

que desenvolve. 

§ 1 o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenyao de que trata este artigo sera requerida ao INSS, 

que tera o prazo de trinta dias para despachar o pedido. 
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§ 2° A isem;ao das contribuic;oes sociais usufruida pela pessoa juridica de direito privado beneficente 

de assistencia social e extensiva as entidades mantidas, a suas dependencias, a seus estabelecimentos 

e a suas obras de construc;ao civil, quando por ela executadas e destinadas a uso proprio. 

§ 3° A isenc;ao de que trata este artigo nao abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade 

juridica propria, seja mantida por outra que esteja no exercicio da isenc;ao. 

§ 4° A existencia de debito em nome da entidade requerente constitui impedimento ao deferimento 

do pedido, ate que seja regularizada a situac;ao da entidade requerente, hipotese em que a decisao 

concessoria da isenc;ao produzini efeitos a partir do 1 o dia do mes em que for comprovada a 

regularizac;ao da situac;ao. 

§ so A existencia de debito em nome da entidade constitui motivo para o cancelamento da isenc;ao, 

com efeitos a contar do primeiro dia do segundo mes subseqiiente aquele em que a entidade se 

tomou devedora da contribuic;ao social. 

§ 6° Considera-se entidade em debito, para os efeitos dos paragrafos 4° e so deste artigo, quando 

contra ela constar credito da seguridade social exigivel, decorrente de obrigac;ao assumida como 

contribuinte ou responsavel, constituido por meio de Notificac;ao Fiscal de Lanc;amento de Debito, 

Auto de Infrac;ao, confissao ou declarac;ao, assim entendido, tambem o que tenha sido objeto de 

informac;ao na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servic;o e Informac;oes a 

Previdencia Social (GFIP). 

Art. 3 o 0 direito a isenc;ao reconhecido pelo INSS alcanc;a tambem as contribuic;oes arrecadadas 

pelo INSS e destinadas a terceiros, por forc;a do disposto no § 7° do art. 3S da Lei n° 4.863, de 29 de 

novembro de 196S. 

SE<;AO II 

DOPEDIDO 

Art. 4 ° A entidade beneficente de assistencia social devera requerer o reconhecimento da isenc;ao a 

Agencia da Previdencia Social (APS) ou a Unidade Avanc;ada de Atendimento (UAA) 

circunscricionante de seu estabelecimento sede, cujo pedido devera ser protocolizado em duas vias, 

em formulario de Requerimento de Isenc;ao de Contribuic;oes Sociais (Anexo I), ao qual juntara os 

seguintes documentos: 
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I- decretos declaratorios de utilidade publica federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 

II - Atestado de Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social, expedidos 

pelo Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS); 

III - estatuto da entidade com a respectiva certidao de registro em cartorio de registro civil de 

pessoas juridicas; 

N- ata de eleivao ou de nomeavao da diretoria em exercicio, registrada em cartorio de registro civil 

de pessoas juridicas; 

V - comprovante de entrega da declaravao de imunidade do impasto de renda de pessoa juridica, 

fomecido pelo setor competente do Ministerio da Fazenda; 

VI- informavoes cadastrais, em formubirio proprio (Anexo II); 

VI- resumo de informavoes de assistencia social, em formuhirio proprio (Anexo III). 

§ 1 o Os documentos referidos nos incisos I a V poderao ser apresentados par copia, conferida e 

autenticada pelo servidor do INSS, a vista dos respectivos originais. 

§ 2° 0 pedido protocolizado desacompanhado de qualquer dos documentos enumerados no caput, 

cuja falta nao puder ser sanada em 5 (cinco) dias uteis da ciencia da solicitavao para apresentavao, 

mediante comprovavao de entrega, sera sumariamente indeferido e arquivado, sendo a entidade 

comunicada da decisao e de que, a qualquer tempo, podeni protocolizar novo pedido. 

Art. 5° 0 pedido de reconhecimento da isenvao devera ser decidido no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogado par igual periodo quando for necessaria a realizavao de diligencias para 

subsidiar a analise, a instruvao ou a decisao desse pedido. 

SE<;AO III 

DA DECISAO DO PEDIDO E DO ATO DECLARATORIO 

Art. 6° 0 INSS decidin1 pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de reconhecimento de 

isenvao, de acordo com as normas vigentes a epoca do pedido. 
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§ 1 o Deferido o pedido, a autoridade julgadora encaminhani o processo a chefia superior para 

homologa<yao da decisao, sendo que: 

I- mantida a decisao, o INSS expedini o Ato Declarat6rio (Anexo IV); 

II- o INSS comunicara a pessoa juridica requerente, mediante comprova<yao de entrega, a decisao 

sobre o pedido de reconhecimento do direito a isen<yao, que gerara efeito a partir da data do 

protocolo do pedido, observado o disposto no§ 4° do art. 2°. 

§ 2° Indeferido o pedido, nao havera necessidade de homologa<yao pela autoridade superior, sendo 

que: 

I - 0 INSS comunicara a decisao a entidade, mediante comprova<yao de entrega em que constem os 

motivos do indeferimento e os respectivos fundamentos legais, cabendo recurso ao Conselho de 

Recursos da Previdencia Social (CRPS). 

Art. 7° Nao sendo proferida qualquer decisao no prazo estabelecido no art. 5°, o interessado podera 

reclamar a autoridade superior, que apreciara o pedido da concessao da isen<yao requerida e 

promovera a apura<yao de eventual responsabilidade do servidor omisso, se foro caso. 

CAPITULO II 

DO CANCELAMENTO DA ISENc;AO 

Art. 8° 0 INSS verificara se a entidade beneficente de assistencia social continua atendendo aos 

requisitos necessarios a manuten<yao da isen<yao. 

§ .1 o Constatado o nao-cumprimento dos requisitos contidos no art. 2°, a fiscaliza<yao emitira 

Informa<yao Fiscal (IF), na qual relatara os fatos, a fundamenta<yao legal e as circunstancias que os 

envolveram, juntara as provas ou indicara onde essas possam ser obtidas e encaminhara a IF a 
autoridade competente. 



194 

§ 2° A entidade sera cientificada do inteiro teor da IF e tera o prazo de quinze dias para apresenta<;ao 

de defesa e para produ<;ao de provas, que serao protocolizadas na APS ou na UAA 

circunscricionante do estabelecimento sede. 

§ 3 o Apresentada a defesa ou decorrido o prazo previsto no § 2° sem manifesta<;ao da parte 

interessada, a ANDEREC decidira acerca do cancelamento da insen<;ao e emitira o Ato Cancelat6rio 

(A C) (Anexo V), se decidir pelo cancelamento. 

§ 4° Cancelada a isen<;ao, a pessoa juridica de direito privado tera o prazo de 15 (quinze) dias 

contados da ciencia da decisao, para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de 

Recursos da Previdencia Social (CRPS), sendo que nao cabera recurso quando o cancelamento da 

isen<;ao decorrer do descumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 2°. 

§ 5° A entidade perdera o direito de gozar da isen<;ao das contribui<;oes sociais a partir da data em 

que deixar de cumprir os requisitos contidos no art. 2°, data essa que devera constar do Ato 

Cancelat6rio. 

Art. 9° Decidindo pela manuten<;ao da isen<;ao, a autoridade julgadora recorrera de oficio a chefia 

superior, nos termos do art. 366 do Regulamento da Previdencia Social (RPS), aprovado pelo 

Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999. 

§ 1 o Se homologada a decisao, dar-se-a ciencia a entidade, mediante comprova<;ao de entrega, e 

encaminhar-se-a a IF ao arquivo. 

§ 2° Se nao homologada a decisao, o AC sera emitido nos termos do§ 3° do art. 8°. 

CAPITULO III 

DORECURSO 

Art.10. Cabera recurso ao CRPS, em face de razoes de legalidade e de merito, em rela<;ao as 

decisoes de indeferimento de Pedido de Reconhecimento de Isen<;ao, bern como em rela<;ao a 

emissao de Ato Cancelat6rio de Isen<;ao. 
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§ 1 o E de 15 ( quinze) dias o prazo para interposi<;ao de recurso e para o oferecimento de contra

razoes ao CRPS, contados das datas da ciencia da decisao e da interposi<;ao do recurso, 

respectivamente. 

§ 2° 0 recurso deveni ser protocolizado junto a APS ou a UAA circunscricionante. 

§ 3° Apresentado o recurso, a autoridade julgadora, se nao reconsiderar a decisao, emitini contra

razoes e encaminhani o processo ao CRPS para julgamento definitivo. 

§ 4° Decidido o recurso pelo CRPS, o INSS encaminhani c6pia da decisao a interessada e: 

I - no caso de decisao favonivel a entidade, em processo de pedido de reconhecimento de isen<;ao, 

emitini o Ato Declarat6rio, nos termos § 1 o do art. 6°; 

II - se mantido o indeferimento ou o cancelamento da isen<;ao, comunicani a entidade que, a 

qualquer tempo, podeni protocolizar novo pedido, desde que o motivo do indeferimento tenha sido 

sanado. 

CAPITULO IV 

DAS REPRESENTA<::OES ADMINISTRATIV AS 

Art. 11. 0 INSS verificani se a entidade beneficente de assistencia social continua atendendo aos 

requisitos necessarios a manuten<;ao do Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social 

(CEBAS) e do titulo de Utilidade Publica Federal (UPF). 

§ 1° 0 INSS formalizara Representa<;ao Administrativa (RA) se verificar que a entidade deixou de 

atender aos requisitos previstos: 

I- nos artigos 2° e 3° do Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998, que dispoe sobre a concessao do 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social (CEBAS), na Resolu<;ao/CNAS n° 31, de 

24 de fevereiro de 1999, ou na Resolu<;ao/CNAS no 177, de 10 de agosto de 2000, que sera 

encaminhada ao Conselho Nacional de Assistencia Social (CNAS), na forma prevista no Anexo VI; 

II- no art. 1° da Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935, que trata da declara<;ao de utilidade publica, ou 

no art. 6° do Decreto no 50.517, de 2 de maio de 1961, que sera encaminhada ao Ministerio da 

Justi<;a, na forma prevista no Anexo VII. 



196 

§ 2° C6pias das Representa<;oes Administrativas previstas nos incisos I e II do § 1 o deste artigo serao 

encaminhadas a Secretaria da Receita Federal e ao Ministerio Publico Federal. 

CAPITULOV 

DO RELATORIO DE ATIVIDADES 

Art. 12. A entidade beneficente de assistencia social beneficiada com isenc;ao e obrigada a 

apresentar, anualmente, ate 30 de abril, a APS ou a UAA de sua sede, mediante protocolo, relat6rio 

circunstanciado, relativo ao exercicio anterior, em que constem, sem prejuizo de outros dados que a 

entidade ou o INSS julgarem necessaries: 

I- informac;oes cadastrais (Anexo II) relativas: 

a) a localizac;ao da sede da entidade; 

b) ao nome e a qualificac;ao dos responsaveis pela entidade; 

c) a relac;ao dos estabelecimentos e das obras de construc;ao civil vinculados a entidade identificados 

pelos respectivos numeros do CNPJ ou da matricula CEI; 

II - resumo de informac;oes de assistencia social, em que constem o valor da isenc;ao usufruida, a 

descric;ao sumaria dos servi<;os assistenciais, nas areas de assistencia social, de educac;ao ou de 

saude, a quantidade de atendimentos que presta e os respectivos custos (Anexo III); 

III - relat6rio contendo descric;ao pormenorizada dos servic;os assistenciais prestados; 

IV - c6pia do CEBAS vigente ou prova de haver requerido renovac;ao, caso tenha expirado o prazo 

de validade desse Certificado; 

V- c6pia de certidao fomecida pelo Ministerio da Justic;a que comprove a regularidade da entidade 

junto aquele 6rgao; 

VI - c6pia de certidao ou de documento que comprove estar a entidade em condic;oes de 

regularidade junto ao 6rgao gestor de Assistencia Social estadual ou municipal ou do Distrito 

Federal; 
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VII - c6pia de certidao ou de documento fomecido pelo 6rgao competente que comprove estar a 

endidade em condi<;5es de regularidade para a manuten<;ao da titularidade de utilidade publica 

estadual ou municipal ou do Distrito Federal; 

VIII - rela<;ao nominativa dos alunos bolsistas contendo filia<;ao, custo e percentual da bolsa; 

IX- c6pia da conven<;ao coletiva de trabalho; 

X- c6pia do convenio como Sistema Unico de Saude (SUS); 

XI - c6pia do balan<;o patrimonial, demonstra<;ao de resultado do exercicio com discrimina<;ao de 

receitas e despesas, demonstra<;ao de muta<;ao de patrimonio e notas explicativas; 

XII- c6pia da planilha de custo de apura<;ao do valor da mensalidade de que trata a Lei no 9.870, de 

23 de novembro de 1999. 

Panigrafo unico A falta de apresenta<;ao do relat6rio anual circunstanciado ou de qualquer 

documento que o acompanhe ao INSS constitui infra<;ao ao inciso III do art. 32 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991. 

CAPITULO VI 

DO DIREITO ADQUIRIDO 

Art. 13. A entidade que, em 1 ode setembro de 1977, data da vigencia do Decreto-Lei n° 1.572, de 1 o 

de setembro de 1977, detinha Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, era reconhecida como 

de Utilidade Publica Federal, encontrava-se em gozo de isen<;ao e cujos diretores nao percebiam 

remunera<;ao, nos termos da Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, teve garantido o direito a isen<;ao. 

§ 1 o A entidade cuja validade do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos provis6rio 

encontrava-se expirada teve garantido o direito previsto no caput, desde que a renova<;ao tenha sido 

requerida ate 30 de novembro de 1977. 

§ 2° 0 disposto no caput tambem se aplica-se a entidade que nao era detentora do titulo de Utilidade 

Publica Federal, mas que o tenha requerido ate 30 de novembro de 1977. 

§ 3° A entidade cujo reconhecimento de utilidade publica federal fora indeferido ficou sujeita ao 

recolhimento das contribui<;5es previdenciarias, a partir do mes seguinte ao da publica<;ao do ato que 

indeferiu aquele reconhecimento. 
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DAREMISSAO 
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Art. 14. Nos termos da Lei n° 9.429, de 26 de dezembro de 1996, sao extintos OS creditos 

decorrentes de contribui<;oes sociais devidas, em razao de fatos geradores ocorridos no periodo de 

25 de julho de 1981 ate a data da publica<;ao da citada lei, pelas entidades beneficentes de 

assistencia social que atendiam, naquele periodo, a todos os requisitos dispostos no art. 55 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991, independentemente da existencia de pedido de isen<;ao. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 15. A isen<;ao s6 podeni ser concedida pela Gerencia Executiva circunscricionante da sede da 

entidade, onde ficani arquivada a respectiva documenta<;ao. 

Art. 16. A entidade beneficente de assistencia social esta obrigada a: 

I - efetuar a reten<;ao quando da contrata<;ao de servi<;os, na forma prevista no art. 31 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991; 

II - recolher as contribui<;oes decorrentes da comercializa<;ao da produ<;ao rural na condi<;ao de sub

rogada, na forma prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Art. 17. A entidade beneficente de assistencia social esta sujeita ao cumprimento das normas de 

arrecada<;ao, fiscaliza<;ao e cobran<;a, assim como das obriga<;oes acess6rias decorrentes da 

legisla<;ao previdenciaria, sujeitando-se, no caso de inobservancia dessas normas, as penalidades 

aplicaveis as empresas em geral. 

Art. 18. A entidade beneficente de assistencia social devera manter escritura<;ao contabil 

formalizada de acordo com a legisla<;ao vigente e com as resolu<;oes do Conselho Federal de 

Contabilidade. 
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Art. 19. As Gerencias Executivas darao o necessaria apoio ao CNAS, cumprindo em ate 30 (trinta) 

dias as diligencias por ele solicitadas. 

Art. 20. A entidade beneficente de assistencia social devera apresentar, ate 31 de janeiro de cada 

ano, plano de a9ao das atividades a serem desenvolvidas durante o ano em curso. 

Art. 21. A entidade beneficente de assistencia social devera manter, em seu estabelecimento, em 

local visivel ao publico, placa indicativa da respectiva disponibilidade de servi9os gratuitos de 

assistencia social, educacionais ou de saude a pessoas carentes, em especial a crian9as, adolescentes, 

idosos e a portadores de deficiencia, indicando tratar-se de pessoa juridica de direito privado 

abrangida pela isen9ao de contribui9oes sociais, segundo modelo estabelecido pelo Ministerio da 

Previdencia e Assistencia Social. 

Art. 22. 0 disposto nesta Instru9ao Normativa nao contempla as altera9oes decorrentes da Lei n° 

9.732, de 11 de dezembro de 1998, que foram objeto da A9ao Direta de lnconstitucionalidade no 

2028-5. 

Art. 23. Esta Instru9ao Normativa revoga a Ordem de Servi9o INSS/DAF n.0 210, de 26 de maio de 

1999. 

Art. 24. Esta Instru9ao Normativa entra em vigor na data de sua publica9ao. 

ruDITH IZABEL 1z:E v AZ 

Diretora-Presidente Interina 

V ALDIR MOYSES SIMAO 

Diretor de Arrecada9ao 

MARCOS MAlA JUNIOR 

Procurador-Geral 
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BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 

Diretor de Beneficios 

SERGIO AUGUSTO CORREA DE FARIA 

Diretor de Recursos Humanos 

ROBERTO LUIZ LOPES 

Diretor de On;amento, Finam;as e Logistica 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS 

REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ISEN<;AO DE CONTRIBUI<;OES SOCIAlS 

ANEXOI 

1. IDENTIFICA<";AO DA ENTIDADE 

~orne fantasia: inicio de atividades em 

i I I 
[cNPJ: ___ _ 
I 

~nderevo: 
! 

!Municipio: I ----------------------------

[Telefone: fax: --------------

I 

Estado: 

-------------

btro junto ao CNAS - processo no 

I I 

____________ Res. ___ , 

CEP: 

e-mail: 

DOU 

ficado de Entidade Beneficente de Assistencia Social - proc. n° I ----------------

Fesoluvao ____ publicada no D.O.U. de ____ 1 ____ 1 ____ , vigente ate ____ 1 ____ 1 ___ . 
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itulo de Utilidade Publica Federal - ________ ,, publicado no D.O.U. de 

~_1_. 

~itulo de Utilidade PUblica Estadual . ________ , publicado no D.O.E. de 

I I . 

fitulo de Utilidade Publica Municipal -

L_;_l_. 
________ ,, publicado no D.O.M. de 

~egistro no Cart6rio de 

L_;_l_. 
I 
rossui estabelecimentos, dependencias elou obras de constrU<;:ao civil? 

I() SIM () NAO 

~specie de Entidade: 

f) de assist6ncia social 

( ) educacional 

()de saude 

F· IDENTIFICA<::AO DO RESPONSA VEL LEGAL 

!Nome: 

~ndere<;o: 
jcargo que ocupa na entidade: 

Jinicio de atua<;ao __ l __ l __ Termino atua<;ao: I I --

[CPF: R.G.: O.Exp./UF.: Data: 

~-~-
13. REQUERIMENTO 

lPor intermedio de seu representante legal, a entidade retro-qualificada, vern requerer o reconhecimento 

)da isen<;ao das contribui<;oes sociais previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 

~991, declarando, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informa<;iles prestadas e que cumpre 

1
·ntegralmente os requisitos previstos, no art. 55 da Lei 8.212, de 1991. 

local e data: 
' 

de ,de 
I --

j Assinatura 
' 
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

INFORMAc;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

I 

k'\NEXO II 
I 
1. IDENTIFICAc;AO DA ENTIDADE 

iu, ·,.1. de: 

~ ~yo: 
jMunicipio: pF: CEP: 

2. IDENTIFICAc;AO DOS RESPONSA VEIS 

.;Nome: ICPF: ~G: 
Endere9o: jrelefone: 

Municipio: pF: CEP: 

,Cargo: Jinicio de Atua9ao: Termino de Atua9ao: 

I 
iNome: ICPF: RG: 

lEndere9o: Telefone: 

Municipio pF: CEP: 

Cargo: 
I 

.llniciode Atua9ao: Termino de Atua9ao: 

Nome: CPF: RG: 

!Endere9o: Telefone: 

1Municipio: pF: CEP: 
~ 
I 

,Reg. CRC/UF: 
I 

llnicio de Atua9ao: 
1
Termino de Atua9ao: 

,Local: Data: 

iResponsavel: Assinatura: 
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

INFORMA<;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

~NEXO II (Continua) 
' 

i3. RELA<;AO DOS ESTABELECIMENTOS 

IDEPENDENCIAS E OBRAS DE CONSTRU<;AO CIVIL 

FILIAIS, 

~OME IINICIO ICNPJ/CEI IATIVIDADE IENDERE<;O jMUNICIPIOIUF 

:FANTASIA IATIVIDADES 

j 
! 

I 

I 

i 

I 

,, 

i 

! 

I 
I 

I 
I 
i 

I 

I 
I 
I 

l 

i 
i 



l I I I 
~ocal: Data: 

:R A [(:1; 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS 

RESUMO DE INFORMA<;OES DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ANEXOIII 

1. DADOS DA ENTIDADE 

iRAZAO SOCIAL: 

CNPJ: ~ELEFONE: 

ENDERE<;O: BAIRRO: 

MUNICIPIO: fOP: CEP: 

-2. VALOR DA ISEN<;AO USUFRUIDA 

ICONTRIB. iSAT rrERCEIROS 1COFINS CSLL rroTAL 

~ATRONAL 

I -3. DESCRI<;AO DOS SERVI(OS GRATUITOS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

iDESCRI<;AO SUMARIA DOS C.PROPRIOS CONVENIOS 
! 

OTAL 

SERVI<;OS PRESTADOS- GRATUITOS 

204 



ANEXO II 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 

INFORMA<;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

1. IDENTIFICA<;AO DA ENTIDADE 

~ntidade: jCNPJ: 

205 

jEndere<;o: felefone: 
r-----------------------------~~-------------_, ________________ _, 
jMunicipio: 

1
_F: ICEP: 

2. IDENTIFICA<;AO DOS RESPONSA VEIS 

:Nome: CPF: 

/M""unicipio: F: 

argo: nicio de Atua<;ao: 

!Nome: _e:~: iRG: 
I 

jEndere<;o: Telefone: 

!Municipio: [oF: CEP: 

:cargo: fnicio de Atua<;ao: fermino de Atua<;ao: 
i 

jNome: jCPF: IRG: 

IEndere<;o: ffe"Iefone: 

Municipio: pF: ICEP: 
I 
l 

[Cargo: llnicio de Atua<;ao: l'fermino de Atua<;ao: 
I 

ANEXO II - Continua<;ao 



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 

INFORMA<;OES CADASTRAIS DA ENTIDADE 

206 

3. RELA<;AO DOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS, DEPENDENCIAS E OBRAS DE 

CONSTRU<;AO CIVIL 

roME FANTASIA INICIO CNPJ/CEI fATIVIDADE ENDERE<;O ~ICIPIOIUF 

ATIVIDADE 
: 
i 

I 

J 

i 

1 

,] 

: 

I 
i 

I 
i 

i 
I 
1 

I i 



ANEXOIII 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS 

RESUMO DE INFORMA<";OES DE ASSISTENCIA SOCIAL 

1. DADOS DA ENTIDADE 

!RAZAO SOCIAL: 
~ 
ICNPJ: ~ELEFONE: 

1
:ENDERE<;O: ~AIRRO: 
r---
JMUNICIPIO: ~: CEP: 
I -2. VALOR DA ISEN<;AO USUFRUIDA 

iCONTRIB. iSAT 
I 
!PATRONAL 

TERCEIROS jCOFINS CSLL T 

J 
1 

I 
i 

3. DESCRI<;AO DOS SERVI<;OS GRA TUITOS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

fr)ESCRI<;Ao SuMARIA DOS FC.PROPRIOS ICONVENIOS ISUBVEN<;OES 
I 

JSERVI<;OS PRESTADOS- GRATUITOS QTD CUSTO/R$ QTC ICUTO~ CUSTO/R$ 
j 

I 
. 

i 

R I 
I 

I 

I 

I 
I 
i 

I 
JTOTAIS 
I 

207 

TOTAL 
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4. DESCRI<:;AO DOS SERVI<:;OS PAGOS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

!DESCRI<;Ao SUMARIA DOS SERVI<;OS PRESTADOS A CUSTO DOS 
I QUANTIDADE ' 

ARES SERVI<;OS/R$ 

i 

I 

! 
I 

!TOTAlS 

5. DESCRI<:;AO DOS SERVI<:;OS GRATUITOS DA AREA DE EDUCA<:;AO 

,fRECURSOS BOLSAS INTEGRAlS BOLSAS P ARCIAIS TOTAlS 
I 
I 

l QUANT. ~us To DAS [QUANT. CUSTO DAS QUANT. iCUSTO 

i VAGAS/R$ VAGAS/R$ VR$ 
iPROPRIOS 
I 
1FIES- Lei 10.260tL.VV1 
I 

iDE CONVENIOS 
I 
I 

•jDE SUBVEN<;OES 
I 

,:TOTAlS 
I I l 
!OUTROS SERVl<;OS ASSISTENCIAIS 
! 

jDESCRI<;AO SUMARIA DOS SERVl<;OS ~UANTIDADE CUSTO DOS 
I 
I SERVl<;O/R$ 

I 

'\TOTAlS 
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6. DESCRI<;AO DOS SERVI<;OS PAGOS DA AREA DE EDUCA<;AO 

IDESCRI<:;Ao SUMARIA DOS SERVI<:;OS PRS IQUANTIDADE 
CUSTO DOS 

I SERVI<:;O/R$ 

\ALUNOS PAGANTES 

DESCREVER OUTROS SERVI<:;OS ) 

j 

I 
1 

' 

!TOTAlS 

7. DESCRI<;AO DOS SERVI<;OS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE 

SERVI<:;OS INTERNA<:;OES ATEND. AMBULATORIAL TOTAlS 

QUANT. CUSTOR$ QUANT. CUSTOR$ QUANT. CUSTOR$ 

CONVENIO - SUS 

OUTROS 

CONVENIOS 

SUBVEN<:;OES 

IP ARTICULARES 

TOTAlS 

!8. DECLARA<;AO:Por intermedio de seu representante legal, a entidade retro qualificada, em atendimento ao 
,, 

jdisposto no art. 209 do Regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto 3.048, 6 de maio de 1999, vern 
! 

!apresentar o Relat6rio Anual de Atividades, do exercicio de __ ___, declarando, sob as penas da Lei, serem 

iverdadeiras as informa<;oes prestadas e que cumpre integralmente os requisitos previstos NO ART. 55 da Lei 

!8.212, de 24 de julho de 1991. 

~Local/Data: 
i 

rssinatura!Qualifica<;ao 



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

GEREN CIA EXECUTIV A EM CODIGO: 

ATO DECLARATORIO 

DE RECONHECIMENTO DE ISEN<;AO DE CONTRIBUI<;OES SOCIAlS 

N.0 I 

ANEXOIV 

1. DADOS DA ENTIDADE 

OME DA ENTIDADE: ---------------------

,:CNPJ:. ____________ TELEFONE: ________ _ 
i 
:ENDEREc;O: _________________ CEP: _____ _ 

~AIRRO: ____________ MUNI.CIPIO: ______ UF: __ _ 

12. DECLARAc;AO 

210 

~ entidade acima identificada, 

~equereu o reconhecimento do direito a isen<;ao das contribui<;oes de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n.0 8.212, 
I 

1de 24 de julho de 1991, processo n. a _______ _ 

:DECLARO que a mesma teve seu pedido deferido, porter cumprido as condi<;oes do art. 55 da Lei n.0 8.212, de 

!1991, c/c artigo 206 do Regulamento da Previdencia Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio 

[de 1999, podendo usufruir da referida isen<;ao, a partir de I I , ressalvado ao INSS o direito d 

~ever seus atos, constatado qualquer irregularidade na sua concessao-.-- ---

·lA entidade beneficiada com isen<;ao deven't obrigatoriamente apresentar, ate o dia 30 de abril de cada ano, a 
iGerencia Executiva do INSS, circunscricionante, o relat6rio circunstanciado de suas atividades no exercicio 

~anterior, previsto no artigo 209 do RPS, aprovado pelo Decreto n.0 3.048, de 1999. 

~ isencao prevista neste Ato Declarat6rio nao dispensa a entidade de efetuar os recolhimentos das contribui<;oes 

]arrecadadas dos segurados empregados e da comercializa<;ao da prodw;:ao rural na condi<;ao de sub-rogada, de que 

~rata o art. 30 da Lei 8.212, de 1991, bern como do recolhimento dos valores retidos, na forma do art. 31 da mesma 

lei, na hip6tese de contratar servi<;os mediante empreitada ou cessao de mao-de-obra .. 
I 
IEste Ato nao contempla as altera<;oes decorrentes da Lei n.0 9.732, de 11 de dezembro de 1998, que foram objeto 

~a A<;ao Direta de Inconstitucionalidade- ADIN n.0 2.028-5. 

~ocal/Data: __________ , __ de _______ de ___ _ 

!Nome: Qualifica<;ao: i -------



ANEXOV 
i 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 

GEREN CIA EXECUTIV A EM CODIGO: 

ATO CANCELATORIO 

DE ISENc;AO DE CONTRIBUic;OES SOCIAlS 

N.0 I 

11. DADOS DA ENTIDADE 
l 

jNOME DA ENTIDADE: ---------------------

PNPJ: ____________ TELEFONE: 
'I ----------

IIENDERE<;O: _________________ CEP: ------

BAIRRO: ___________ MUNICIPIO: ______ UF: __ _ 

:2. DECLARA<;AO DE CANCELAMENTO 
I 
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;DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8°, artigo 206, do Regulamento da Previdencia Social -
i rs, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, a partir de __ / __ !--' a isen9ilO das 

1contribui9oes de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n.0 8.212, de 24 de julho de 1991, concedida a entidade 

r----------------------------' acima identificada, por 

linfra9ao ao(s) ________ , do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o artigo 

,i-l ___ do RPS, pelos motivos especificados na Informa9ao Fiscal anexa. 
ii 
~ocal e data: ________ ,, _de ______ ,de __ _ 

Nome: Qualifica9ao: 
I --------------- -------
1 

jAssinatura 

ANEXOVI 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- MPAS 

GEREN CIA EXECUTN A 

REPRESENTAc;AO ADMINISTRATN A AO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA 

SOCIAL - CNAS 

~ntidade: ____________________ Fone: ____ _ 

lCNPJ/MF: --------------------------
tEndere9o: __________________________ _ 
I 



212 

II - INTRODU<;AO 

.l

b Auditor Fiscal da Previdencia Social qualificado ao final, em A<;ao Fiscal na Empresa em 

epigrafe, tendo verificado fatos que, em tese, configuram motivo para CANCELAMENTO ou 

!ANuLA<;AO do Registro da entidade no CNAS ou do Certificado de Entidade Beneficente de 
I 
\Assistencia Social (CEBAS), formaliza a presente REPRESENTA<;AO, que se faz acompanhar 
I 
jdos respectivos element~s de convic<;ao. N 

~I- FUNDAMENTA<;AO LEGAL DA REPRESENTA<;AO 

f) Artigo 7°, panigrafo segundo, do Decreta 2.536, de 06 de abril de 1998. 

() Artigo 11, da Resolu<;ao do CNAS n.0 31, de 24 de fevereiro e 1999. 

() Artigo 11, da Resolu<;ao do CNAS n.0 177, de 10 de agosto de 1999. 

II - INFRA<;OES 

J752, de 16 de fevereiro de 1993. 

I\ ) A entidade infringiu o disposto no(s) (informar: panigrafo, inciso, alinea) do artigo 2° do 

!Decreta 2.536, de 06 de abril de 1998. 

( ) A entidade infringiu o disposto no(s) (informar: panigrafo, inciso, alinea) do artigo 3° do 

[Decreta 2.536, de 06 de abril de 1998. 

()A entidade infringiu o disposto no(s) (informar: artigo, panigrafo, inciso, alinea) da Resolu<;ao 

do CNAS n.0 31, de 24 de fevereiro e 1999. 

()A entidade infringiu o disposto no(s) (informar: artigo, panigrafo, inciso, alinea) da Resolu<;ao 

[do CNAS n.0 17N7, de 10 de agosto de 2000. 

I
'IV - DESCRI<;AO DOS F ATOS 

lA entidade ------------------------------! 
I 

lA constata<;ao foi feita por meio da verifica<;ao de (informar origem dos dados: relat6rios de 

atividades, escritura<;ao contabil, outros), cuja conclusao indicou que os fatos acima relacionados, 

ocorreram no periodo de ________ a ________ _ 

IV -RELA<;AO DOS ELEMENTOS COMPROBATORIOS 

Juntadas a presente c6pias dos seguintes elementos: 
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~I- ENCAMINHAMENTO 
! 
lA( o) Sr.( a) Chefe do Servi<;o/Se<;ao de Fiscaliza<;ao. 

knte o exposto, solicito o encaminhamento da presente REPRESENTA<;AO ao Conselho 

~acional de Assistencia Social (CNAS), com base no(s) dispositivo(s) indicado(s) na 

~~fundamenta<;ao legal acima e nos termos da Portaria do Ministerio da Previdencia e Assistencia 

.Social n. 0 3.596, de 06 de novembro de 2001. 
I 

!Local e data Auditor Fiscal da Previdencia Social 

Matricula 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MPAS 

GERENCIA EXECUTIVA EM 

ANEXOVII 

REPRESENTA<;AO ADMINISTRATIVA A SECRET ARIA NACIONAL DE JUSTI<;A 

DO MINISTERIO DA JUSTI<;A 
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I - INTRODUc;AO 

/Entidade: Fone: 
I -------------------------------------------- ------------

/CNPJ/MF: 
~nd~eyo: --------------------------------------------------------------

10 Auditor Fiscal da Previdencia Social qualificado ao final, em Ayao Fiscal na Empresa em epigrafe, 

~endo verificado fatos que, em tese, configuram motivo para CASSAc;AO da Declarayao de Utilidade 

:Publica Federal, formaliza a presente REPRESENTAc;AO, que se faz acompanhar dos respectivos 

ielementos de convicyao. 

in- FUNDAMENTAc;AO LEGAL DA REPRESENTAc;AO 

I() Artigo 5° da Lei n.0 91, de 28 de agosto de 1935. 

I() Artigo 6° do Decreto 50.517, de 2 de maio de 1961. 

\III- INFRAc;OES 

i( ) A entidade infringiu o disposto na( s) (informar alinea ( s) do artigo 1 o da Lei n. o 91, de 28 de agosto 

de 1935. 

( ) A entidade infringiu o disposto na( s) (informar alinea ( s) do artigo 6° do Decreto 50.517, de 2 de 

baio de 1961. 

!III- DESCRic;AO DOS FATOS CARACTERIZADORES DA INFRAc;AO 

A entidade ---------------------------------------------------------------

A constatayao foi feita por meio da verificayao de (informar ongem dos dados: relat6rios de 

'atividades, escriturayao contabil, outros), cuja conclusao indicou que os fatos acima relacionados, 

1
ocorreram no periodo de _______________ a __________ _ 

iiV- RELAc;AO DOS ELEMENTOS COMPROBATORIOS 

Juntadas a presente c6pias dos seguintes elementos: 
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!IV- ENCAMINHAMENTO 
: 
\A(o) Sr.(a) Chefe do Servi<;o/Se<;ao de Fiscaliza<;ao. 

[Ante o exposto, solicito o encaminhamento da presente REPRESENTA<:;AO a Secretaria Nacional de 
! 

lTusti<;a do Ministerio da Justi<;a, com base no dispositivo indicado na fundamenta<;ao legal acima. 

l 
~ocal e data !Auditor Fiscal da Previdencia Social 

IMatricula 
I 

LEI No 91, DE 28 DE AGOSTO DE 1935. 

Determina regras pelas quaes sao as sociedades declaradas de utilidade publica. 

0 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Fa<;o saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

Art 1 o As sociedades civis, as associa<;oes e as funda<;oes constituidas no paiz com o fim 

exclusivo de servir desinteressadamente a collectividade podem ser declaradas de utilidade publica, 

provados os seguintes requisitos: 

a) que adquiriram personalidade juridica; 

b) que estao em effectivo funccionamento e servem desinteressadamente a collectividade; 

c) que o cargos de sua directoria nao sao remunerados. 

d) que os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos nao sao 

remunerados. (Reda<;ao dada pela Lei n° 6.639, de 8.5.1979) 

Art. 2° A declara<;ao de utilidade publica sera feita em decreto do Poder Executivo, mediante 

requerimento processado no Ministerio da Justi<;a e Negocios Interiores ou, em casos excepcionaes, 

ex-officio . 
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Paragrapho unico. 0 nome e caracteristicos da sociedade, associas;ao ou fundas;ao declarada de 

utilidade publica serao inscriptos em livro especial, a esse fim destinado. 

Art. 3° Nenhum favor do Estado decorreni do titulo de utilidade publica, salvo a garantia do uso 

exclusivo, pela sociedade, associas;ao ou fundas;ao, de emblemas, flammulas, bandeiras ou 

distinctivos proprios, devidamente registrados no Ministerio da Justis;a e a da mens;ao do titulo 

concedido. 

Art 4° As sociedades, associas;oes e fundas;oes declaradas de utilidade publica ficam obrigadas a 

apresentar todo os annos, excepto por motivo de ordem superior reconhecido,a criterio do ministerio 

de Estado da Justis;a e Negocios Interiores,relas;ao circumstanciada dos servis;os que houverem 

prestado a collectividade. 

Paragrapho umco. Sera cassada a declaras;ao de utilidade publica, no caso de infracs;ao deste 

dispositivo, ou se, por qualquer motivo, a declaras;ao exigida nao for apresentada em tres annos 

consecutivos. 

Art 5° Sera tambem cassada a declaras;ao de utilidade publica, mediante representas;ao documentada 

do Orgao do Ministerio Publico, ou de qualquer interessado, da sede da sociedade, associas;ao ou 

fundas;ao, sempre que se provar que ella deixou de preencher qualquer dos requisitos do art. 1°. 

Art. 6° Revogam as disposis;oes em contrario. 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1935; 114° da Independencia e 47° da Republica. 

GETULIO VARGAS 

Presidente da Republica do Brasil 
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LEI N° 9.790, de 23 de man;o de 1999 

Dispoe sobre a qualifica~tao de pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organiza~t5es da Sociedade Civil de Interesse Publico, institui e disciplina o Termo de Parceria, e da 

outras providencias. 

0 PRESIDENT£ DA REPUBLICA , fa~to saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DA QUALIFICAc;AO COMO ORGANIZAc;AO DA SOCIEDADE CIVIL 

DE INTERESSE PUBLICO 

Art 1 o Podem qualificar-se como Organiza~toes da Sociedade Civil de Interesse Publico as pessoas 

juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 

estatutarias atendam aos requisitos instituidos por esta Lei. 

§ 1 o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos, a pessoa juridica de direito privado 

que nao distribui, entre os seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 

doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, bonifica~toes, 

participa~toes ou parcelas do seu patrimonio, auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e 

que os aplica integralmente na consecu~tao do respectivo objeto social. 

§ 2° A outorga da qualifica~tao prevista neste artigo e ato vinculado ao cumprimento dos requisitos 

instituidos por esta Lei. 

Art 2° Nao sao passiveis de qualifica~tao como Organiza~t5es da Sociedade Civil de Interesse 

Publico, ainda que se dediquem de qualquer forma as atividades descritas no art. 3° desta Lei: 

I - as sociedades comerciais; 

II - os sindicatos, as associa~toes de classe ou de representa~tao de categoria profissional; 

III - as institui~t5es religiosas ou voltadas para a dissemina~tao de credos, cultos, praticas e visoes 

devocionais e confessionais; 
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IV- as organiza<;oes partidarias e assemelhadas, inclusive suas funda<;oes; 

V - as entidades de beneficio mutuo destinadas a proporcionar hens ou servi<;os a urn circulo restrito 

de associados ou s6cios; 

VI - as entidades e empresas que comercializam pianos de saude e assemelhados; 

VII - as institui<;oes hospitalares privadas nao gratuitas e sua mantenedoras; 

VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal nao gratuito e suas mantenedoras; 

IX- as organiza<;oes sociais; 

X - as cooperativas; 

XI - as funda<;oes publicas; 

XII - as funda<;oes, sociedades civis ou associa<;oes de direito privado criadas por 6rgao publico ou 

por funda<;oes publicas; 

XIII - as organiza<;oes crediticias que tenham quaisquer tipo de vincula<;ao com o sistema financeiro 

nacional a que se refere o art. 192 da Constitui<;ao Federal. 

Art 3° A qualifica<;ao instituida por esta Lei, observado em qualquer caso, o principio da 

universaliza<;ao dos servi<;os, no respectivo ambito de atua<;ao das Organiza<;oes, somente sera 

conferida as pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 

pelo menos uma das seguintes finalidades: 

I - promo<;ao da assistencia social; 

II - promo<;ao da cultura, defesa e conserva<;ao do patrimonio hist6rico e artistico; 

III - promo<;ao gratuita da educa<;ao, observando-se a forma complementar de participa<;ao das 

organiza<;oes de que trata esta Lei; 

IV - promo<;ao gratuita da saude, observando-se a forma complementar de participa<;ao das 

organiza<;oes de que trata esta Lei; 

V - promo<;ao da seguran<;a alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preserva<;ao e conserva<;ao do meio ambiente e promo<;ao do desenvolvimento 

sustentavel; 

VII - promo<;ao do voluntariado; 

VIII - promo<;ao do desenvolvimento economico e social e combate a pobreza; 

IX - experimenta<;ao, nao lucrativa, de novos modelos s6cio-produtivos e de sistemas altemativos de 

produ<;ao, comercio, emprego e credito; 
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X - promo<;ao de direitos estabelecidos, constru<;ao de novos direitos e assessoria juridica gratuita de 

interesse suplementar; 

XI - promo<;ao da etica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias altemativas, produ<;ao e divulga<;ao de 

informa<;oes e conhecimentos tecnicos e cientificos que digam respeito as atividades mencionadas 

neste artigo. 

Panigrafo unico. Para OS fins deste artigo, a dedica<;ao as atividades nele previstas configura-se 

mediante a execu<;ao direta de projetos, programas, pianos de a<;oes correlatas, por meio da doa<;ao 

de recursos fisicos, humanos e financeiros, ou ainda pela presta<;ao de servi<;os intermediaries de 

apoio a outras organiza<;oes sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuem em areas 

afins. 

Art 4° Atendido o disposto no art. 3°, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organiza<;oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico, que as pessoas juridicas interessadas sejam regidas por 

estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 

I - a observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e da eficiencia; 

II - a ado<;ao de praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes a coibir a obten<;ao, de 

forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em decorrencia da participa<;ao 

no respective processo decis6rio; 

III - a constitui<;ao de conselho fiscal ou 6rgao equivalente, dotado de competencia para opinar sobre 

os relat6rios de desempenho financeiro e contabil, e sobre as opera<;oes patrimoniais realizadas, 

emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

IV - a previsao de que, em caso de dissolu<;ao da entidade, o respective patrimonio liquido sera 

transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenham o 

mesmo objeto social da extinta; 

V - a previsao de que, na hip6tese de a pessoa juridica perder a qualifica<;ao instituida por esta Lei, o 

respective acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos durante o periodo em que 

perdurou aquela qualifica<;ao, sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos desta 

Lei, preferencialmente que tenham o mesmo objeto social; 
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VI - a possibilidade de se instituir remuneras;ao para os dirigentes da entidade que atuem 

efetivamente na gestao executiva e para aqueles que a ela prestam servis;os especificos, respeitados, 

em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na regiao correspondente a sua area de 

atuas;ao; 

VII - as normas de prestas;ao de contas a serem observadas pela entidade, que determinarao, no 

minimo: 

a) a observancia dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 

Contabilidade; 

b) que se de publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, ao relat6rio 

de atividades e das demonstras;oes financeiras da entidade, incluindo-se as certidoes negativas de 

debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposis;ao para exame de qualquer cidadao; 

c) a realizas;ao de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes se for o caso, da 

aplica<;ao dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 

d) a prestas;ao de contas de todos os recursos e hens de origem publica recebidos pelas Organiza<;oes 

da Sociedade Civil de Interesse Publico sera feita conforme determina o paragrafo unico do art. 70 

da Constituis;ao Federal. 

Art 5° Cumpridos os requisites dos arts. 3° e 4° desta Lei, a pessoa juridica de direito privado sem 

fins lucrativos, interessada em obter a qualificas;ao instituida por esta lei, devera formular 

requerimento escrito ao Ministerio da Justi<;a, instruido com capias autenticadas dos seguintes 

documentos: 

I - estatuto registrado em cart6rio; 

II - ata de eleis;ao de sua atual diretoria; 

III - balan<;o patrimonial e demonstra<;ao do resultado do exercicio; 

IV - declaras;ao de isens;ao do imposto de renda; 

V - inscris;ao no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art 6° Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministerio da Justi<;a decidira, no 

prazo de trinta dias, deferindo ou nao 0 pedido. 

§ 1 o No caso de deferimento, o Ministerio da Justis;a emitira, no prazo de quinze dias da decisao, 

certificado de qualificas;ao da requerente como Organizas;ao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico. 
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§ 2° Indeferido o pedido, o Ministerio da Justi9a, no prazo do§ 1°, dani ciencia da decisao, mediante 

publica9ao no Diario Oficial . 

3° 0 pedido de qualificayao somente sera indeferido quando: 

I- a requerente enquadrar-se nas hip6teses previstas no art. 2° desta Lei; 

II - a requerente nao atender aos requisitos descritos nos arts. 3° e 4° desta Lei; 

III - a documenta9ao apresentada estiver incompleta. 

Art 7° Perde-se a qualificayao de Organizayao da Sociedade Civil de Interesse Publico, a pedido ou 

mediante decisao proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do 

Ministerio Publico, no qual serao assegurados, ampla defesa e o devido contradit6rio. 

Art go V edado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidencias de erro ou fraude, 

qualquer cidadao, respeitadas as prerrogativas do Ministerio Publico, e parte legitima para requerer, 

judicial ou administrativamente, a perda da qualificayao instituida por esta Lei. 

CAPITULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

Art 9° Fica instituido o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passive} de ser firmado 

entre o Poder Publico e as entidades qualificadas como Organiza9oes da Sociedade Civil de 

Interesse Publico destinado a forma9ao de vinculo de coopera9ao entre as partes, para o fomento e a 

execu9ao das atividades de interesse publico previstas no art. 3° desta Lei. 

Art 10. 0 Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Publico e as Organiza9oes da 

Sociedade Civil de Interesse Publico discriminara direitos, responsabilidades e obriga9oes das partes 

signatarias. 

§ 1 o A celebrayao do Termo de Parceria sera precedida de consulta aos Conselhos de Politicas 

Publicas das areas correspondentes de atua9ao existentes, nos respectivos niveis de governo. 

§ 2° Sao clausulas essenciais do Termo de Parceria: 

I- a do objeto, que contera a especifica9ao do programa de trabalho proposto pela Organiza9ao da 

Sociedade Civil de Interesse Publico; 

II - a de estipula9ao das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 

execu9ao ou cronograma; 
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III - a de previsao expressa dos criterios objetivos de avaliac;ao de desempenho a serem utilizados, 

mediante indicadores de resultado; 

IV - a de previsao de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item 

por item as categorias contabeis usadas pela organizac;ao e o detalhamento das remunerac;oes e 

beneficios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a 

seus diretores, empregados e consultores; 

V - a que estabelece as obrigac;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico, entre as quais a de 

apresentar ao Poder Publico, ao termino de cada exercicio, relat6rio sobre a execuc;ao do objeto do 

Termo de Parceria, contendo comparativo especifico das metas propostas com os resultados 

alcanc;ados, acompanhado de prestac;ao de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 

independente das previsoes mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicac;ao, na imprensa oficial do Municipio, do Estado ou da Uniao, conforme o alcance 

das atividades celebradas entre o 6rgao parceiro e a Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse 

Publico, de estrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execuc;ao fisica e financeira, 

conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais 

da documentac;ao obrigat6ria do inciso V, sob pena de nao liberac;ao dos recursos previstos no 

Termo de Parceria. 

Art 11. A execuc;ao do objeto do Termo de Parceria sera acompanhada e fiscalizada por 6rgao do 

Poder Publico da area de atuac;ao correspondente a atividade fomentada, e pelos Conselhos de 

Politicas Publicas das areas correspondentes de atuac;ao existentes, em cada nivel de govemo. 

§ 1 o Os resultados atingidos com a execuc;ao do Termo de Parceria devem ser analisados por 

comissao de avaliac;ao, composta de comum acordo entre o 6rgao parceiro e a Organizac;ao da 

Sociedade Civil de Interesse Publico. 

§ 2° A comissao encaminhara a autoridade competente relat6rio conclusivo sobre a avaliac;ao 

procedida. 

§ 3° Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas areas de que trata esta Lei 

estarao sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislac;ao. 

Art 12. Os responsaveis pela fiscalizac;ao do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de 

qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizac;ao de recursos ou bens de origem publica pela 

organizac;ao parceira, darao imediata ciencia ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministerio 

Publico, sob pena de responsabilidade solidaria. 
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Art 13. Sem prejuizo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indicios fundados de 

malversa<;ao de bens ou recursos de origem publica, os responsaveis pela fiscaliza<;ao representarao 

ao Ministerio Publico, a Advocacia-Geral da Uniao, para que requeiram ao juizo competente a 

decreta<;ao da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestra dos bens dos seus dirigentes, 

bern como de agente publico ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dana 

ao patrimonio publico, alem de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 

1992, e na Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. 

§ 1 o 0 pedido de sequestra sera processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do C6digo 

de Processo Civil. 

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluira a investiga<;ao, o exame e o bloqueio de bens, contas 

bancarias e aplica<;oes mantidas pelo demandado no Pais e no exterior, nos termos da lei dos 

tratados intemacionais. 

§ 3° Ate o termino da a<;ao, o Poder Publico permanecera como depositario e gestor dos bens e 

valores sequestrados ou indisponiveis e velara pela continuidade das atividades sociais da 

organiza<;ao parceira. 

Art 14. A organiza<;ao parceira fara publicar, no prazo maximo de trinta dias, contado da assinatura 

do Termo de Parceira, regulamento proprio contendo os procedimentos que adotara para a 

contrata<;ao de obras e servi<;os, bern como para compras com emprego de recursos provenientes do 

Poder Publico, observado os principios estabelecidos no inciso I do art. 4° desta Lei. 

Art 15. Caso a organiza<;ao adquira bern im6vel com recursos provenientes da celebra<;ao do Termo 

de Parceria, este sera gravado com clausula de inalienabilidade. 

CAPITULO III 

DAS DISPOSI<::OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art 16. E vedada as entidades qualificadas como Organiza<;ao da Sociedade Civil de interesse 

publico a participa<;ao em campanhas de interesse politico-partidario ou eleitorais, sob quaisquer 

meios ou formas. 

Art 17. 0 Ministerio da Justi<;a permitira, mediante requerimento dos interessados, livre acesso 

publico a todas as informa<;oes pertinentes as Organiza<;oes da Sociedade Civil de Interesse Publico. 
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Art 18. As pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros 

diplomas legais, poderao qualificar-se como Organizavao da Sociedade Civil de Interesse Publico, 

desde que atendidos os requisites para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenvao 

simultanea dessas qualificavoes, ate dois anos contados da data de vigencia desta Lei. 

§ 1 o Findo o prazo de dois anos, a pessoa juridica interessada em manter a qualificavao prevista 

nesta Lei deveni por ela optar, fato que implicani a renuncia automatica de suas qualificavoes 

anteriores. 

§ 2° Caso nao seja feita a op9ao prevista no panigrafo anterior, a pessoa juridica perdeni 

automaticamente a qualificavao obtida nos termos desta Lei. 

Art 19. 0 Poder Executive regulamentani esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicavao. 

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CNAS 

RESOLU<;AO N° 177, DE 10 DE AGOSTO DE 2000 

0 Plemirio do Conselho Nacional de Assistencia Social CNAS, em reuniao realizada no dia 10 de agosto 

de 2000, no uso da competencia que lhe confere o inciso VIII do artigo 18 da Lei n° 8742, de 7 de 

dezembro de 1993 Lei Organica da Assistencia Social - LOAS, resolve: 

Art. 1 o - A concessao ou renovavao do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, a que se refere o 

inciso IV do artigo 18 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, obedeceni ao disposto nesta Resoluvao 

com base no Decreto n° 2.536, de 6 de abril de 1998 e nas alteravoes contidas no Decreto 3.504 de 13 de 

junho de 2000. 

Art. 2° - Considera-se entidade beneficente de assistencia social, para os fins desta Resoluvao, a pessoa 

juridica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido de: 

I - proteger a familia, a maternidade, a in:ffincia, a adolescencia e a velhice; 

II - amparar crianvas e adolescentes carentes; 



III - promover a<;oes de preven<;ao, habilita<;ao e reabilita<;ao e pessoas portadoras de deficiencias; 

IV - promover gratuitamente, assistencia educacional ou de saude; 

V - promover a integra<;ao ao mercado de trabalho; 
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VI - promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiarios da Lei Organica da Assistencia Social 

e a defesa e garantia dos seus direitos. 

Art. 3 o - 0 Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos somente podera ser con cedi do ou renovado para 

entidade beneficente de assistencia social que demonstre, nos tres anos imediatamente anteriores ao 

requerimento, cumulativamente: 

I - estar legalmente constituida no Pais e em efetivo funcionamento; 

II - estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de sua sede, se 

houver, ou no Conselho Estadual de Assistencia Social, ou Conselho de Assistencia Social do Distrito 

Federal; 

III- estar previamente registrada no CNAS; 

IV- seja declarada de utilidade publica federal. (Decreto 3.504 I 2000); 

V - constar em seu Estatuto Social, disposi<;oes que determinem que a entidade: 

a) aplica suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional integralmente no territ6rio 

nacional e na manuten<;ao e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

b) aplica as subven<;oes e doa<;oes recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas; 

c) nao distribui resultados, dividendos, bonifica<;oes, participa<;oes ou parcela do seu patrimonio, sob 

nenhuma forma; 

d) nao percebem seus diretores, conselheiros, s6cios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, 

remunera<;ao, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razao das 

competencias, fun<;oes ou atividades que lhes sejam atribuidas pelos respectivos atos constitutivos; 

e) destina, em seus atos constitutivos, em caso de dissolu<;ao ou extin<;ao, o eventual patrimonio 

remanescente a entidade congenere registrada no CNAS ou a entidade publica; 

f) nao constitui patrimonio de individuo ou de sociedade sem carater beneficente de assistencia social; 

VI- aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta proveniente da 

venda de servi<;os, acrescida da receita decorrente de aplica<;oes financeiras, de loca<;ao de hens, de venda 

de hens nao integrantes do ativo imobilizado e de doa<;oes particulares, cujo montante nunca sera inferior 

a isen<;ao de contribui<;oes sociais usufruidas; 
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VII - as funda<;oes particulares, que desenvolvam atividades previstas nos incisos de I a VI do artigo 2° , 

constituidas como pessoas juridicas de direito privado , deverao apresentar seus contratos, atos 

constitutivos, estatutos ou compromisso inscritos junto ao Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o 

disposto no artigo 16 do C6digo Civil e devidamente aprovados pelo Ministerio Publico; 

VIII - as funda<;oes que desenvolvam atividades previstas nos incisos de I a VI do artigo 2°, constituidas 

como pessoas juridicas de direito privado, instituidas pelos poderes publicos atraves de autoriza<;ao 

legislativa, deverao comprovar que: 

a) nao participam da diretoria, dos conselhos, do quadro de associados e de benfeitores pessoas juridicas 
\ 

dos poderes publicos: federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

b) as subven<;oes sociais, dota<;oes oryamenhirias ou quaisquer recursos recebidos dos poderes publicos: 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal nao poderao ser destinados ao pagamento de pessoal; 

c) no caso de dissolu<;ao, o eventual patrim6nio da Funda<;ao seja destinado, de acordo com o art. 30 do 

C6digo Civil, ao patrim6nio de outra entidade com fins iguais ou semelhantes. 

d) atendam os demais requisitos previstos nesta Resolu<;ao. 

§ 1 o - A Entidade que desenvolve atividade educacional deveni comprovar gratuidade a que se refere o 

inciso VI do art. 3° desta Resolu<;ao, em gratuidade total, parcial e projetos de assistencia social de caniter 

permanente; 

§ 2° - Nao serao considerados, para fins do calculo da gratuidade, os valores relativos a bolsas custeadas 

pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior FIES, ou resultantes de acordo ou 

conven<;ao coletiva de trabalho; (Decreto no 3.504 I 2000); 

§ 3 o - As Entidades exclusivamente de Assistencia Social, poderao solicitar num mesmo processo o 

Registro e o Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos; 

§ 4 o - A Entidade da area de saude devera comprovar, anualmente, percentual de atendimentos, 

decorrentes de convenio firmado com o Sistema Unico de Saude - SUS, igual ou superior a sessenta por 

cento do total de sua capacidade instalada; 

§ 5° - No caso de nao ter sido atingido o percentual exigido no § 4°, poderao ser considerados para 

complementa<;ao daquele percentual, outros servi<;os prestados com recursos pr6prios da entidade, desde 

que apresentados atraves de oficio do gestor local do SUS. 

Art. 4° - Sao documentos necessarios ao encaminhamento do pedido de concessao ou renova<;ao de 

Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos: 
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I - requerimento/formulario fornecido pelo CNAS, devidamente preenchido, datado e assinado pelo 

representante legal da entidade, que devera rubricar todas as folhas; 

II - c6pia autenticada do estatuto registrado no Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Juridicas, na forma 

da lei, com identifica<;ao do Cart6rio em todas as folhas e transcri<;ao dos dados de registro no proprio 

documento ou em certidao. 

III - c6pia da ata de elei<;ao dos membros da atual diretoria, devidamente registrada no Cart6rio de 

Registro Civil das Pessoas Juridicas; 

IV - declara<;ao de que a entidade mantenedora esta em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas 

finalidades estatutarias e da qual conste a rela<;ao nominal, com qualifica<;ao e endere<;o dos membros da 

atual Diretoria, assinado pelo presidente da entidade; 

V - relat6rios de atividades dos tres exercicios anteriores ao da solicita<;ao, assinados pelo representante 

legal da entidade, conforme modelo fornecido pelo CNAS; 

VI - balan<;os patrimoniais dos tres exercicios anteriores ao da solicita<;ao, assinados pelo representante 

legal da entidade e por tecnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

VII - demonstrativos do resultado dos tres exercicios anteriores ao da solicita<;ao, assinados pelo 

representante legal da entidade e por tecnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

VIII - demonstra<;ao de muta<;ao do patrimonio, das origens e aplica<;oes de recursos dos tres exercicios 

anteriores aos da solicita<;ao, assinados pelo representante legal da entidade e por tecnico registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade; 

IX - notas explicativas, evidenciando o resumo das principais praticas contabeis e os criterios de apura<;ao 

do total das receitas, das despesas, das gratuidades, publico alvo beneficiado com atendimento gratuito, 

doa<;oes, aplica<;oes de recursos, bern como da mensura<;ao dos gastos e despesas relacionadas com 

projetos assistenciais; 

X - comprovante de inscri<;ao, no Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de sua sede, se 

houver, ou no Conselho estadual de Assistencia Social, ou Conselho de Assistencia Social do Distrito 

Federal (da mantenedora e das mantidas); 

XI- c6pia autenticada e atualizada do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda, 

conhecido pela sigla de "CNPJ", anteriormente designado por Cadastro Geral de Contribuintes "CGC" (da 

mantenedora e das mantidas); 

XII - c6pia da Declara<;ao de Utilidade Publica Federal e respectiva certidao atualizada, fornecida pelo 

Ministerio da Justi<;a. 
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§ 1° - Em se tratando de fundayao, a requerente deveni apresentar, alem do previsto nos incisos I a XII 

deste artigo, os seguintes documentos: 

a) c6pia autenticada da escritura de sua institui9ao, devidamente registrada no Cart6rio de Registro Civil 

das Pessoas Juridicas, ou lei de sua cria9ao; 

b) comprovante da aprovayao do estatuto, bern como de suas respectivas alterayoes, se houver pelo 

Ministerio Publico; 

§ 2° - 0 CNAS somente apreciara as demonstrayoes contabeis e financeiras, a que se referem os incisos 

VI a IX deste artigo, se tiverem sido devidamente auditadas por auditor independente legalmente 

habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade. 

§ 3 ° - Esta desobrigada da auditoria contabil a entidade que tenha auferido em cada urn dos tres exercicios 

a que se refere o paragrafo anterior, receita bruta igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (urn milhao e 

duzentos mil Reais) 

Art. 5°- 0 Certificado de Entidade Fins Filantr6picos tera validade de tres anos, permitida sua renovayao, 

sempre por igual periodo, exceto quando cancelado em virtude de transgressao de norma que originou a 

concessao. 

Art. 6°- 0 Conselho Nacional de Assistencia Social podera cancelar, a qualquer tempo, o Certificado de 

Entidade de Fins Filantr6picos, se verificado o descumprimento dos requisites estabelecidos pelo Decreto 

n. 0 2.536, de 6 de abril de 1998 e alterayoes contidas no Decreto 3504 de 13 de junho de 2000, bern como 

do disposto nesta Resoluyao. 

Art. 7°- 0 Conselho Nacional de Assistencia Social podera baixar o processo em diligencia, uma unica 

vez, que devera ser cumprida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias , a partir da data do Aviso de 

Recebimento - AR. 

Paragrafo Unico - 0 nao cumprimento do prazo estabelecido, no caput deste artigo, implicara no 

indeferimento do pedido. 

Art. 8° - Os pedidos de Certificados de Entidade de Fins Filantr6picos poderao ser apresentados via 

postal, ou diretamente no Conselho Nacional de Assistencia Social. 

Art. 9° - 0 Conselho Nacional de Assistencia Social julgara a solicitayao da entidade e, no caso de 



229 

indeferimento, cabera pedido de reconsiderac;ao ao proprio Conselho Nacional de Assistencia Social -

CNAS. 

§ 1 o- 0 pedido de reconsiderac;ao somente sera acatado se apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

da data de ciencia da decisao e comprovada atraves de Aviso de Recebimento - AR. 

§ 2° - Das decisoes finais do CNAS cabera recurso ao Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia 

Social no prazo de dez dias, contados da data de publicac;ao do ato no Diario Oficial da Uniao, 

apresentado pel a entidade interessada ou pelo Instituto N acional do Segura Social - INSS. 

§ 3 o - 0 pedido de Recurso ao Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social sera apresentado no 

protocolo do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, ou enviado pelo correio. 

§ 4° - Os recursos contra as decisoes do Conselho Nacional de Assistencia Social nao terao efeito 

suspenstvo. 

Art. 10 - A requerente podera solicitar vistas ao processo, desde que devidamente formalizada atraves de 

requerimento e procurac;ao se for o caso, dirigida ao Presidente do Conselho Nacional de Assistencia 

Social- CNAS. 

Art. 11 - Qualquer Conselheiro do CNAS, os 6rgaos especificos dos Ministerios da Justic;a e da 

Previdencia e Assistencia Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda ou o 

Ministerio Publico, bern como os Conselhos Municipais e Estaduais de Assistencia Social e o Conselho 

de Assistencia Social do Distrito Federal poderao representar ao Conselho Nacional de Assistencia Social 

- CNAS sabre o descumprimento das condic;oes e requisitos previstos no Decreta n° 2.536, de 6 de abril 

de 1998, nas alterac;oes contidas no Decreta n° 3.504, de 13 de junho de 2000 e nesta Resoluc;ao, 

indicando os fatos, suas circunstancias, o fundamento legal e as provas ou, quando for o caso, a indicac;ao 

de onde estas possam ser obtidas, sendo observado o seguinte procedimento: 

I- recebida a representac;ao, sera designado relator, que notificara a entidade sabre o seu inteiro tear; 

II - notificada, a entidade tera o prazo de trinta dias para apresentac;ao de defesa e produc;ao de provas; 

III- apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestac;ao da parte interessada, o relator, em quinze 

dias, proferira seu voto, salvo se considerar indispensavel a realizac;ao de diligencias; 

IV - havendo determinac;ao de diligencia, o relator proferira o seu voto em quinze dias ap6s a sua 

realizac;ao; 

V - o CNAS deliberara acerca do cancelamento do Certificado de Entidade de Fins filantr6picos ate a 
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primeira sessao seguinte a apresenta<;ao do voto do relator, nao cabendo pedido de Reconsidera<;ao; 

VI - da decisao podeni a entidade interessada ou o INSS interpor recurso ao Ministro de Estado da 

Previdencia e Assistencia Social no prazo de dez dias, contados da data de publica<;ao do ato no Diario 

Oficial; 

Art. 12° - 0 Conselho Nacional de Assistencia Social podera solicitar ao Instituto Nacional do Segura 

Social - INSS a realiza<;ao de diligencia externa para suprir a necessidade de informa<;ao ou adotar 

providencias que as circunstancias assim recomendarem, com vistas a adequada instru<;ao do processo de 

concessao ou renova<;ao do Certificado de Fins Filantr6picos. 

Art. 13 - As entidades portadoras do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, deverao afixar placa 

indicativa, em local visivel, conforme o modelo aprovado pelo CNAS. 

Art. 14 - Nao poderao ser incluidos como estabelecimentos mantidos pela requerente, entidades com 

personalidade juridica propria, com inscri<;ao independente no CNPJ (antigo CGC). 

Art. 15 - A entidade portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos fica dispensada da 

apresenta<;ao anual de relat6rios e demonstra<;oes contabeis ao Conselho Nacional de Assistencia Social

CNAS, tendo em vista que a cada 3 (tres) anos devera formalizar novo processo de renova<;ao do 

Certificado. 

Art. 16 - As institui<;oes constituidas em decorrencia de desmembramento podem instruir seu pedido de 

registro e de concessao de Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos, num mesmo processo, com os 

documentos pr6prios da entidade original; 

Art. 17 - Os casas omissos ou duvidosos na interpreta<;ao desta Resolu<;ao serao resolvidos pelo 

Colegiado deste Conselho, aplicando-se os preceitos contidos na Lei n. 0 8.742, de 7 de dezembro de 1993 

Art. 18 - Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi<;oes contrarias e 

anteriores, em especial a Resolu<;ao n. 0 32 do CNAS, de 24 de fevereiro de 1999. 

MARCO AURELIO SANTULLO 

Presidente do Conselho 
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