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Edital de Patrocínio 2022 - Pedido de Recurso | Workshop Living Lab C - Sinduscon-
GO

Daniela Castro Silva <daniela@comunidadedaconstrucaogo.com>
Ter, 12/04/2022 18:19

Para: Licitacao - CAU/GO <licitacao@caugo.gov.br>
Cc: Presidente Sinduscon GO <presidencia@sinduscongoias.com.br>;Helena Carasek <hcarasek@ufg.br>

À Comissão Permanente de Licitação do CAU/GO. 

Prezados(as) Senhores(as), boa tarde.

Hoje, dia 12/04/2022, foram divulgados os projetos habilitados nos termos do Edital
de Chamamento Público do CAU/GO, Nº 01/2022. Estávamos confiantes na
habilitação do nosso projeto Workshop Living Lab C (Protocolo
1502217/2020), submetido pelo Sinduscon-GO. Todavia, o projeto não foi
habilitado devido ao item: "Identificação dos representantes legais da pessoa jurídica
- comprovante de endereço (de no mínimo 90 dias)". Acreditamos que a inabilitação
seja devido ao comprovante de endereço, disponibilizado pelo Presidente do
Sinduscon-GO, estar com data superior a 90 dias.

Primeiramente, salientamos nosso respeito a qualquer que seja a decisão final
da CPL do CAU/GO, por conhecermos a lisura do processo de patrocínio. Entretanto,
considerando que o referido Edital permite recurso, conforme descrito no item 17.2,
vimos por meio deste e-mail apresentar a nossa justificativa e o pedido de
reavaliação da decisão publicada em Ata. Também nos disponibilizamos a
providenciar a atualização do documento (comprovante de endereço), caso seja
necessário.

Nossa obstinação em ter o CAU/GO como parceiro e patrocinador do referido evento
vai além do aporte financeiro, o qual, sem dúvida, é muito importante para a
viabilização da ação prevista. O Programa Comunidade da Construção GO, via
Sinduscon-GO, tem o histórico de realizar seus maiores eventos com a parceria do
CAU/GO e do CREA-GO. Mantemos sempre a atenção em possibilitar que ambos os
Conselhos participem dos mais importantes eventos organizados por nossa equipe,
fazendo uso dos Editais de Patrocínio como meio para formalização das parcerias.

O evento em questão, Workshop Living Lab C, tem o apoio de entidades nacionais
(como a Associação Brasileira de Cimento Portland), e do MCTI - Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovações; bem como, patrocínio previsto pelo CREA/GO (projeto
habilitado recentemente). Nos 2 anos de vigência do subprojeto Living Lab C o
CAU/GO foi extremamente participativo. Nesse sentido, acreditamos que realizar
o Workshop sem o patrocínio do CAU/GO é uma perda para ambas as partes,
principalmente considerando a importância e a projeção do evento, os esforços
empregados para submissão do projeto e o motivo da inabilitação, que não depõe
contra a idoneidade da entidade proponente.

Reiteramos o respeito e a compreensão por qualquer decisão da CPL, todavia,
gostaríamos de verificar se diante do fato e dos argumentos apresentados,
cabe recurso. Sendo o nosso pedido acatado, informamos que está sendo
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providenciada a atualização do comprovante de endereço, estando atentos ao
prazo de envio até esta sexta-feira, dia 15/04/2022.

Agradecemos antecipadamente a atenção de toda equipe envolvida neste processo.

Atenciosamente,
Enga. Daniela Castro Silva
Coordenadora do Programa Comunidade da Construção GO e do Projeto Living Lab C 
📲 @comunidadedaconstrucaogo | @livinglabc
🌐 www.comunidadedaconstrucaogo.com.br | www.livinglabc.com.br/ideathon
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