
CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 03/2015
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FINAL

O  Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO, por meio deste 
comunicado, vem a público divulgar o resultado final da Chamada Pública de Patrocínio nº. 
03/2015,  em  cumprimento  ao  respectivo  edital  de  seleção  pública  de  projetos  para 
patrocínio  pelo  CAU/GO,  considerando  a  análise  das  condições  de  habilitação  das 
propostas  apresentadas  e  a  deliberação  da  concessão  de  patrocínios  pelo  CAU/GO  a 
projetos de terceiros, realizadas em Reunião Extraordinária da Comissão de Administração 
e Finanças - CAF do CAU/GO, ocorrida em 03/09/2015.

Das propostas recebidas,  uma não apresentou condições de habilitação e duas foram 
devidamente habilitadas, conforme se discorre a seguir:

Proposta 1 - Proponente: Rede Sociocultural. Nome oficial do Projeto: SEMANAU – 
Cidade para pessoas. Resultado: Proposta HABILITADA;
Proposta  2 -  Proponente:  Instituto  Brasileira  de  Belas  Artes  Educação,  Esportes, 
Cultura  e  Lazer  -  IBEBACEL.  Nome  oficial  do  Projeto:  6º  EARQ  –  Encontro  de 
Arquitetura e Design. Resultado: Proposta HABILITADA;
Proposta  3 -  Proponente:  APUC  –  Associação  de  Professores  da  Universidade 
Católica de Goiás. Nome oficial do Projeto: Goiânia: traços de uma cidade. Resultado: 
Proposta NÃO HABILITADA em razão da não apresentação de: Prova de inscrição no 
Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ);  Prova  de  inscrição  no  Cadastro 
Municipal  de contribuintes;  e das seguintes  provas de regularidade fiscal:  certidão 
negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, 
expedida  pelo  órgão  da  Receita  Federal  do Brasil  e  certidão  negativa  de  tributos 
municipais,  que foi apresentada fora do prazo de validade; em descumprimento ao 
item  nº  6.1.1,  incisos  III  e  V,  e  ao  inciso  VII,  alíneas  “a”  e  “d”  do  edital, 
respectivamente.

Das propostas  habilitadas,  foi  DELIBERADA a  concessão de patrocínios  nos valores  a 
seguir  relacionados,  sendo  que  as  contrapartidas  oferecidas  nas  duas  propostas  foram 
aprovadas por unanimidade:

Proposta 1 - Proponente: Rede Sociocultural. Nome oficial do Projeto: SEMANAU – 
Cidade  para  pessoas.  Resultado:  conforme  avaliação  da  abrangência  do  projeto 
haverá a concessão do montante de R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e 
nove reais), conforme pleiteado no formulário de solicitação de patrocínio, nos termos 
do item 8.1.1. do edital;
Proposta  2 -  Proponente:  Instituto  Brasileira  de  Belas  Artes  Educação,  Esportes, 
Cultura  e  Lazer  -  IBEBACEL.  Nome  oficial  do  Projeto:  6º  EARQ  –  Encontro  de 
Arquitetura e Design. Resultado: conforme avaliação da abrangência do projeto haverá 
a concessão do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de patrocínio, nos 
termos do item 8.1.1. do edital. 

Goiânia, 03 de setembro de 2015.
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