
ESCLARECIMENTO nº 01 – Concurso nº 01/2022

A Comissão  Permanente  de  Licitação  do Conselho de  Arquitetura  e  Urbanismo  de
Goiás  -  CAU/GO,  instituída  pela  Portaria  nº  31,  de  30  de  junho  de  2022,  em
consideração ao  Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura para abrigo de
refugiados que visa a seleção dos 3 melhores projetos de arquitetura para a futura
implementação em programas sociais no Estado de Goiás, esclarece:

1) Questionamento:  Como  caracterizar  a  equipe  de  arquitetos  no  ato  de
inscrição?   Resposta: As propostas de projeto serão recebidas em 2 envelopes,
um  maior  identificado  (tipo  saco  ou  envelope  plástico  tamanho  grande
disponível nos Correios, ou equivalente) que deverá conter os documentos de
habilitação e  também um envelope menor,  não identificado (que  conterá  a
proposta). Conforme item 7.5.2 do Edital,  em remetente no envelope maior,
deve conter NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE E NÚMERO DO CAU. Além
disso,  todos  os  coautores  do  projeto  (pessoa  física  ou  jurídica)  deverão
apresentar  os  documentos  relacionados  à  habilitação  conforme  item  14  do
edital o que, por si, já caracteriza a equipe técnica.

2) Questionamento:  O módulo multifuncional deve respeitar o limite de área de
20m² ( item 9.4).     Também está escrito que podem ser locados integrados ou
separados  (item  9.7).  Nesse  sentido  podemos  criar  um  único  espaço  com
até     80m²,  desde  que  composto  por  módulos  idênticos,  correto? Resposta: O
espaço  de  uso  multifuncional  a  ser  criado  deve  ter  área  proporcional  ao
número de  módulos  habitacionais  propostos  em implantação,  ou  seja,  para
implantação de 80,00m² de módulo multifuncional,  4 módulos habitacionais
devem fazer parte da composição:
5.7 Os módulos multiuso poderão ser locados integrados ou separados entre si 
e com os módulos habitacionais, a critério do participante, desde que atendam 
a área proporcional descrita no item 5.4.
5.4. O módulo habitacional não poderá ultrapassar área total igual 50,00 
(cinquenta) m 2 de área construída, o módulo multiuso não poderá ter área 
superior a 20,00 (vinte) m² e deverá indicar ponto de abastecimento de água 
com bancada e pia.
Para cada 50,00m² de modulo habitacional, 20,00m² de modulo multifuncional 
devem ser propostos. 

3) Questionamento:  O edital  cita diversas vezes a necessidade da definição do
sistema construtivo, entretanto, no item 9 do projeto básico, consta entre os
itens do projeto executivo o projeto de estrutura de Concreto. Há uma limitação
nesse sentido? Devemos considerar a estrutura em concreto? Resposta: Não há
obrigatoriedade de que o projeto seja executado em estrutura de Concreto. A
relação  de  projetos  apresentada  no  ítem  9  do  projeto  básico  se  refere  a
indicação  de  projetos  padrão  em  tabelas  e  demais  documentos,  quando  o



vencedor  do  Concurso  for  contratado  para  elaborar  o  projeto  executivo.  A
escolha dos materiais e sistema construtivo é de livre decisão do concorrente. 

4) Questionamento:  No item     5 do anexo 1 do presente edital, em especificação
técnica,  está  descrito:  Serão  avaliadas:  01  (uma)  tipologia  habitacional
econômica,  que  atenda  as  exigências  da    Norma  de  Acessibilidade  (NBR
9050/2020). Gostaríamos de entender a quais exigências se refere o edital? Isso
significa que é uma exigência do presente edital  que o módulo habitacional
esteja adaptado a pessoa com necessidades especiais? Sendo assim, devem ser
previstos no projeto banheiro acessível a PCR, assim como aberturas, áreas de
transferência  e  manobra,  etc?    Resposta:  A  NBR  9050  possui  o  seguinte
escopo:  A  Norma  visa  proporcionar  a  utilização  de  maneira  autônoma,
independente  e  segura  do  ambiente,  edificações,  mobiliário,  equipamentos
urbanos  e  elementos  à  maior  quantidade  possível  de  pessoas,
independentemente  de  idade,  estatura  ou  limitação  de  mobilidade  ou
percepção. Sim, significa que o projeto deve considerar que o usuário pode ser
um PCD. Sim.  Devem ser previstos no projeto banheiro acessível a PCR, assim
como aberturas, áreas de transferência e manobra, etc

Goiânia, 14 de setembro de  2022.
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