
ESCLARECIMENTO nº 04 – 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:    Deveremos  apresentar  um  orçamento  de  execução  dos

módulos?   Resposta:  Não.  O  item  8  do  edital  descreve  o  que  você  deve

apresentar como proposta de projeto. No item 8.2.3. temos outras informações

como a serem entregues como: i)  Planta de implantação com térreo de, no

máximo,  4  (quatro)  módulos  habitacionais  e  módulo(s)  multiuso(s)

proporcional(is); j)  Perspectivas;  k)  Memória de projeto;  l)  Definição sobre o

sistema  estrutural  e  principais  métodos  construtivos, materiais  adotados,

soluções de sustentabilidade.

2) Questionamento:    O  valor  do  m²  para  Residência  Popular  de  acordo  com o

Anexo II é de R$ 1.807,53. No entanto, no edital fala que o custo da execução

dos 2 módulos (totalizando 70m²) é de R$86.000, onde temos um valor médio

de m² de R$ 1.228,57. Estas informações estão corretas?     Resposta  : Sim. O item

9.3 indica o valor de referência para as decisões projetuais do concorrente. Os

valores foram calculados com base na Tabela de Custo Unitário Básico CUB para

Projeto de Interesse Social PIS publicada em junho 2022, em Goiás. Essa tabela

pode  ser  consultada  na  página  do  Sinduscon  Goiás:

https://www.sinduscongoias.com.br/en/produtos-e-servicos/cub 

3) Questionamento:   Precisamos enviar todos os documentos listados no item 14

(Habilitação)  do  edital  no  ato  do  envio  do  projeto  ou  apenas  em  caso  de

premiação?     Caso  a  resposta  da  perguta  3  seja  não,  quais  documentos

precisamos  enviar  junto  com  o  projeto?  Sim,  toda  a  documentação  de

https://www.sinduscongoias.com.br/en/produtos-e-servicos/cub


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.  Conforme  item  8.2: A

proposta deverá ser apresentada em meio impresso e virtual arquivo digital em

extensão PDF ,  resolução mínima 300dpi,  imagens com configuração mínima

1920X1080  pixels),  podendo  ser  apresentado  em  pendrive  ou  cartão  de

memória, sendo, no máximo, 5 (cinco) pranchas no formato A4 (29,7cm x 21

cm)  a  partir  de  modelo  disponibilizado  no  ANEXO  II  (...)  e  contendo

necessariamente plantas,  cortes,  vistas,  perspectivas  e  outras  peças  gráficas

pertinentes além do memorial de projeto. 

Goiânia, 07 de outubro de 2022.

Lorena Marquete da Silva

Presidente  -  CPL CAU/GO


