
 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017 

 
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO – ART. 27 – DECRETO Nº 8726/2016 

 
 

Ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
 
 

(Razão Social da Proponente) ___________________________, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, com sede ____________________________, por seu 
representante legal, DECLARA, para fins de execução do projeto apresentado: 
 

 
I – Que não há em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder, do Ministério Público ou Dirigente do CAU/SC; 
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste 
inciso;  

 
II – que não será contratado, para prestação de serviços, servidor ou empregado 
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, do 
CAU/SC, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias; e 

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

a) membro de Poder, do Ministério Público, membros que atuam ou são 
dirigentes no CAU/SC;  
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, do CAU/SC, ou seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; e 
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 
administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 
para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 
 

____________________, _____ de _____________________ de 2017. 
 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura; nome completo do representante legal) 

 
 


