
 

 

 

ESCLARECIMENTO nº 03 – 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: O pendrive ou cartão de memória mencionados no item 8.2 
devem ser entregues no mesmo envelope que contém as pranchas? Resposta: 
Sim, toda a documentação de habilitação e proposta de projetos deve constar 
dos envelopes e atender às condições do edital. 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 um segundo envelope menor, não identificado que 
conterá a proposta em meio impresso e virtual (pendrive ou cartão de memória) 
conforme especificação do Edital e Projeto Básico.  

2) Questionamento: Os documentos de habilitação para pessoa física do item 14.1, 
no caso, identidade e CPF, devem ser cópias?  Resposta: Conforme item 5.2 do 
edital: Os participantes devem atender a todas as exigências e condições deste 
Edital e apresentar todos os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 
competente ou por Certificação Digital. 

3) Questionamento: Qual a medida limite de beiral para esse não ser considerado 
área construída? Uma vez que não existe um município de referência pro edital 
para podermos ter essa informação? Resposta: Consideramos como área 
construída a área que compreende o perímetro fechado de paredes, varandas ou 
áreas cobertas no limite da estrutura da cobertura, não contabilizando a área de 
projeção de beirais. 

4) Questionamento: há possibilidade de termos para o módulo habitacional dois 
tipos de planta, uma para PCD e outra para não PCD? Ou apenas podem ser 
enviados uma planta que contemple PCD? Isto considerando que a maioria dos 
refugiados não são pessoas em cadeiras de rodas, o que, portanto, faria do 
espaçamento no módulo PCD algo superdimensionado para a maioria dos 
refugiados, uma vez que exige dimensionamento para manobra de cadeira de 
rodas no banheiro, dormitório etc.?  Resposta: As decisões projetuais sobre a 



 

 

distribuição do programa no projeto são de cada proponente e reforçamos que 
devem ser observados o conteúdo do item 9 e item 10 do edital, assim como o 
descrito no ítem 1.1: O objetivo do concurso é selecionar os 03 (três) melhores 
propostas de projetos de abrigo para refugiados, considerando 1 (um) módulo 
habitacional e 1 (um) módulo multiuso, que seja econômico e acessível, em 
atendimento a programa estabelecido para a população em situação de moradia 
transitória no Brasil, nos termos do Projeto Básico (ANEXO I). 

 
 

Goiânia, 20 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
 

Lorena Marquete da Silva 
Presidente  -  CPL CAU/GO 


