
 

 

PROCESSO 1263257/2021 e 1263258/2021 

INTERESSADO Diversos 

ASSUNTO Análise e seleção de projetos do Edital de Chamada Pública nº 

01/2019 – Eventos, Publicações e Produções e Edital nº 02/2021 

– Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

DELIBERAÇÃO N.º 21/2021-CEEFP/GO 

 
A COMISSÃO DE ENSINO, EXERCÍCIO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 

CEEFP-CAU/GO, reunida extraordinariamente, em sessão virtual, aos 16/06/2021, no uso das 

competências que lhe conferem o artigo 92 do Regimento Interno do CAU/GO, e a 

Deliberação Plenária nº 49/2017; 

Considerando o Edital de Chamada Pública nº 01/2021, que visa à seleção de projetos a 

serem firmados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), por meio de 

Termo de Fomento, que sejam relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e 

Urbanismo, conforme as disposições e especificações contidas na Deliberação Plenária nº 

49/2017 do CAU/GO, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e propõe o 

montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinado ao apoio de projetos; 

Considerando o Edital de Chamada Pública nº 02/2021, que visa à seleção de projetos a 

serem firmados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), por meio de 

Termo de Fomento, que sejam relevantes para a Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social, e propõe o montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) destinados ao 

apoio de projetos; 

Considerando a análise da Comissão Permanente de Licitação – CPL do CAU/GO 

acerca da documentação de habilitação das instituições proponentes ao recebimento de apoio 

institucional; 

Considerando a análise da CEPEF-CAU/GO das propostas das entidades habilitadas e 

as respectivas notas atribuídas; 

Considerando ainda que algumas propostas sofreram reenquadramento de âmbito e 

consequente redução da cota, além de, em outras situações, a redução considerou as 

contrapartidas e possibilidade de fomento ao maior número de projetos, 

 

DELIBEROU: 

 

1 - Aprovar, no âmbito do Edital de Chamada Pública nº 01/2021, a concessão de 

patrocínio e a respectiva cota de valor para a (s) seguinte (s) instituição (ões) proponente (s): 

 

Protocolo Proponente Projeto Cota 

1324713/2021 SINDUSCON Ideathon Living LAB C – 1º Desafio 

Nacional de Construção Civil 

R$ 20.000,00 

1324637/2021 FUNAPE Setor Sul: processo de formação do 
espaço urbano 

R$ 9.000,00 

1324705/2021 Fundação RTVE Viva Setor Sul: memórias, afetos e 
narrativas de um bairro 

R$ 10.000,00 



 

 

1324677/2021 Fundação RTVE Parelelo Amarelo R$ 20.000,00 

1324735/2021 Instituto Bacae COLAB Cidade R$ 24.000,00 

1324683/2021 IBAPE XXI Congresso Brasileiro de 
Engenharia de Avaliações e Perícias 

R$ 27.000,00 

 

2 - Aprovar, no âmbito do Edital de Chamada Pública nº 02/2021, a concessão de 

patrocínio e a respectiva cota de valor para a (s) seguinte (s) instituição (ões) proponente (s): 

 

Protocolo Proponente Projeto Cota 

1324623/2021 FUNAPE Desenvolvimento de projetos 

habitacionais junto a famílias 

chefiadas por mães-solo em Goiás/GO 

R$ 30.000,00 

1324573/2021 Fundação RTVE Práticas de Assessoria Técnica 

Universitária 

R$ 30.000,00 

 

3 – Os proponentes selecionados que tiveram a cota pleiteada reduzida, seja por 

reenquadramento de âmbito ou por julgamento das contrapartidas, deverão apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestação de concordância e readequação do orçamento do projeto. 
 

Goiânia, 16 de junho de 2021. 

 

Andrey Amador Machado 

Coordenador da Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional 

 

Juliana Guimarães de Medeiros 

Membro  

 

Gabriel de Castro Xavier  

Membro  

 

Camila Dias 

Membro  
 

Considerando a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações prestadas (art. 7, parágrafo único, da Deliberação Plenária Ad 

Referendum n. 07/2020-CAU/BR). 

 

 
Andrey Amador Machado Romeu José Jankowski Junior 

 

Coordenador da CEEPF-CAU/GO Assessor Jurídico e Comissões 
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