
 

 

 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS – EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º002/2021 

 

De: andrea noronha <noronha.andrea@hotmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 20:42 

Para: Valéria Valadão <valeria@andesbrasil.org.br> 

Cc: Felype Quinto <felype@andesbrasil.org.br> 

Assunto: RE: Duvidas _ CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021 
 

 

Prezada Sra. Valeria, 

Muito Boa Tarde, 

Acusamos recebimento dos questionamentos, ao tempo em que promovemos os 

esclarecimentos a seguir: 

 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS, subitem 2.2 O valor máximo de apoio 

institucional aprovado pelo CAU/BA para cada projeto será de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), o que equivale a quatro quotas de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) cada, não cumulativas, uma para cada área de relevância, conforme Item 

4.4; 

 

Onde se lia 4.4 Leia-se 3.12; (as áreas são: a) Eventos: feiras, encontros profissionais, 

palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações e atividades afins; 

b) Publicações: livros e outras publicações cujos conteúdos colaborem para fomentar 

a Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações relevantes para o segmento c) 

Produções: audiovisuais e exposições.) 

 

Quanto a duplicidade dos Anexos V e VII, ambos possuem o mesmo conteúdo - cujo 

objetivo é registrar perante esta autarquia a DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 

DE DIRIGENTES. Firmada a Declaração, cumprida a exigência editalícia. 

 

Quanto ao ANEXO VI se constitui em espécie de "check list" para parcerias de forma 

geral.; Desta forma, não havendo um modelo especifico inserido no edital, e 

devidamente denominado "Plano de Trabalho" como anexo individualizado, tal 

documento não se constitui aplicável ao objeto deste certame, considerando o 

princípio da estrita vinculação ao instrumento convocatório; 

 

Certos de que prestamos as informações solicitadas, seguimos à disposição. 

Atenciosamente, 

Andrea Noronha 

Gerência Geral 

 

 



 

 

 

De: Valéria Valadão <valeria@andesbrasil.org.br> 

Enviado: sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 13:29 

Para: noronha.andrea@hotmail.com <noronha.andrea@hotmail.com> 

Cc: Felype Quinto <felype@andesbrasil.org.br> 

Assunto: Duvidas _ CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021 

 

 

Prezada bom dia! 

Após leitura e analise do Edital da CHAMADA PÚBLICA nº 002/202, permanecemos 

com algumas dúvidas conforme indicadas abaixo: 

 

A. No item, 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS, subitem 2.2 O valor máximo de apoio 

institucional aprovado pelo CAU/BA para cada projeto será de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), o que equivale a quatro quotas de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) cada, não cumulativas, uma para cada área de relevância, conforme Item 

4.4; 

No entanto, não conseguimos identificar no Edital o acima referido item 4.4 

 

B. Quanto aos Anexos, identificamos que o Anexo V e o Anexo VII apresentam a 

mesma redação, qual deles deveremos encaminhar? 

 

C. No Anexo VI, são indicados e solicitados documentos relativos a Plano de 

Trabalho, no entanto o Edital não faz referência a esse documento. 

 

Desde já agradecemos os esclarecimentos solicitados. 

 

Atenciosamente, 

Arq. Valéria Valadão 


