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Conselho de Arquitetura 
e Urbanism de Goiás 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDIN . RIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRA ÃO E FINAN A DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE OIAS REALIZADA NO DIA 

03 DE SETEMBRO DO NO DE 2015. 

Às 13h20min (treze horas e vinte minutos) do dia 03 (três), do mês de setembro, do ano de 
2015 (dois mil e quinze), na sala de reunião d sede do CAU/GO, iniciou-se a Reunião 
Extraordinária da Comissão de Administração e F nanças - CAF do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, com a seg inte pauta: a) Aprovação da pauta; b)
Análise das condições de habilitação das propostas apresentadas na Chamada 
Pública de Patrocínio nº 03/2015; c) Deliberação da concessão de patrocínios pelo 
CAU/GO a projetos de terceiros. d) Análise d processos de prestação de contas em 
razão de solicitação feita em Reunião Plená ia. Presentes em primeira convocação o 
Conselheiro coordenador da comissão Leônida Albano, os Cõnselheiros Regina Brito e 
Marcos Arimatéa. Presentes também a Gerente e Planejamento Luciene Boaventura e os 
Assessores Jurídicos Adriana Curado e Lucas Ribeiro. a) Da aprovação da pauta: A 
presente reunião extraordinária foi convocada nicamente para a análise e deliberação 
sobre as propostas recebidas em função da C amada Pública de Patrocínio nº. 03/2015 
para patrocínio pelo CAU/GO a projetos de tercei os, nos termos da Deliberação Plenária nº 

20 (vinte), de 26 (vinte e seis) de maio de 2015 ( ois mil e quinze), com a inclusão de pauta 
em razão de solicitação   feita na última Reunião 
Plenária. Assim, a aprovação da ata da última reunião da CAF, bem como os assuntos 
pendentes lá relacionados serão tratados na pró ima reunião ordinária da CAF. A pauta foi 
aprovada por unanimidade. Antes da análise dos documentos e dos- projetos o Coordenador 
solicitou ao Assessor Jurídico Lucas Ribeiro um breve relato dos processos de Chamada 
Pública de patrocínio. Assim, foi relatado sint ticamente: que na Chamada Pública de 
Patrocínio nº 02/2015 foram apresentadas cin o propostas; que nenhuma proposta foi 
habilitada em razão de irregularidades na doeu entação dos proponentes; que foi aberta 
nova Chamada P-ública de Patrocínio (nº 03/201 ), mas que alguns projetos inabilitados da 
primeira chamada não puderam participar, em ra ão da data do evento. b) Da análise das
cbndições de habilitação das propostas a resentadas na Chamada Pública de 
Patrocínio nº 03/2015: Foram recebidas 03 (três propostas no processo seletivo até a data 
limite para o envio, qual seja dia 24 (vinte e qua ro) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), 
conforme disposto no respectivo edital de sei ção pública. Na presença de todos os , 
Conselheiros membros da CAF os envelope de documentação e projeto é!e cada 
proponente foram abertos, assinados pelos m mbros da Comissão e distribuídos para 
análise das condições de habilitação. Das pr postas recebidas, uma não apresentou
condições de habilitação e duas foram devida ente habilitadas, conforme se discorre a 
seguir. Proposta 1 - Proponente: Rede Sociocul ural. Nome oficial do Projeto: SEMANAU -
Cidade para pessoas. Resultado: PROPOSTA HABILITADA. Proposta 2 - Proponente: 
Instituto Brasileira de Belas Artes Educação, Es ortes, Cultura e Lazer - IBEBACEL. Nome 
oficial do Projeto: 6° EARQ - Encontro de Arq itetura e Design. Resultado: PROPOSTA 
HABILITADA. Proposta 3 - Proponente: A UC - Associação de Professores da 
Universidade Católica de Goiás. Nome oficial d Projeto: Goiânia: traços de uma cidade. 
Resultado: Proposta NÃO HABILITADA em r zão da não apresentação de Prova de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Ju ídica (CNPJ); de Prova de inscrição no 
Cadastro Municipal de contribuintes; e das segui tes provas de regularidade fiscal: certidão 
negativa de débitos relativos a créditos tribut rios federais e à dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasi e certidão negativa de tributos municipais

:u 

que foi apresentada fora do prazo de validade; e descumprimento ao item nº 6.1.1, incisos 
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53 Ili e V, e ao inciso V II, alíneas "a" e "d' do edital, r spectivamente. c) Da DELIBERAÇÃO da 
54 concessão de patrocínios pelo CAU/GO a pro etos de terceiros e contrapartidas: Por 
55 · unanimidade, foi DELIBERADA a concessão de atrocínios às Proponentes habilitadas, nos
56 valores a seguir relacionados: Proposta 1 - Propo ente: Rede Sociocultural. Nome oficial do 
57 Projeto: SEMANAU - Cidade para pessoas. R sultado: concessão do montante de R$ 
58 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove eais), conforme pleiteado no formulário de 
59 solicitação de patrocínio, em acordo com a abr ngência do projeto, nos termos do item 
60 8.1.1. do edital; Proposta 2 - Proponente: lnsti uto Brasileira de Belas Artes Educação, 
61 Esportes, Cultura e Lazer - IBEBACEL. Nome o icial do Projeto: 6° EARQ - Encontro de 
62 Arquitetura e Design. Resultado: conforme avalia ão da abrangência do projeto, de âmbito 
63 estadual, haverá a concessão do m'ontante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 
64 patrocínio, nos termos do item 8.1.1. do edital. As contrapartidas oferecidas nas duas 
65 propostas foram aprovadas por unanimidade. d) Análise de processos de prestação de 
66 contas em razão de solicitação feita em Reun ão Plenária: Em ·análise excepcional aos 
67 processos nº 267 495/2015 e nº 224979/2015, at ndendo à solicitação de encaminhamento 

, 68 da  na eunião Plenária do dia 25 de agosto de 
69 2015, esta Comissão de Administração e Finanç s, após longas e exaustivas discussões, 
70 não conseguiu chegar a um consenso, sendo qu o Coordenador solicitou a suspensão do 
71 assunto para tratativa na próxima reunião da CA , o que foi acatado pelos Conselheiros da 
72 CAF. ENCAMINHAMENTOS: a) Os Conselheir s acordaram em inserir no processo da 
73 próxima Chamada Pública de Patrocínio a ser c ncedido pelo CAU/GO os segl,lintes itens: 
74 canal de dúvidas online com a divulgação dos sclarecimentos prestados no espaço da 
75 chamada pública no site, prazo maior para apr sentação dos projetos e documentação, 
76 mánual ou material explicati/,/o auxiliando a for ulação das propostas e organização dos 
77 documentos, critérios mâis objetivos para a avaliação da abrangência do projeto, 
78 possibilidade de recurso e impugnação do edit I pelos proponentes desclassificados ou 
79 inabilitados e campanha com muita antecedê eia com ampla divulgação do processo 
80 objetivando maior participação. b) Solicitaram à assessoria jurídica parecer sobre a 
81 possibilidade de inserção de item no próximo ed tal prevendo prazo para apresentação de 
82 documentos faltantes ou prova de regularizaçã após a inabilitação. e) ·A discussão e 
83 deliberação sobre os processos nº 267 495/20 5 e nº 224979/2015 será retomada na 
84 próxima reunião. O Coordenador agradeceu a resença de todos e deu por encerrada a 
85 sessão. Do que, para constar, eu, Lucas Ribeiro seGretariei a sessão, lavrei a presente ata 
86 que, depois de lida e achada conforme, será a sinada por mim e pelo Coordenador da 
87 Comissão de Administração e F inanças do Cons lho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, 
88 Leônidas Albano da Silva Júnior. Goiânia, aos três dias do mês de setembro do ano de 
89 dois mil e quinze. 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

/ 
ícfirs-ARi\la-iA-O.::cfjt::S]i I v a J ú n i o r

dministração e Finanças 

.Avenida do Comércio, nº 25, Edifício Concept Office, 3º andar, Vila Maria Jo é, Goiânia-GO CEP: 7 4.815-457 
Fone: 62 3095-4655 1 atendimento@caugo.gov.br 

2 






