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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMEN-

TO PÚBLICO 008/2022 – CASA “MIGUEL PEREIRA” 

 

 

No dia 17 de janeiro de 2023, às 11h, reunidos de modo híbrido (presencial e online), por 1 

meio da plataforma google meets, os membros da Comissão de Seleção do edital de chama-2 

mento público nº 008/2022, regido sob as Leis Federais n° 13.019/2014, Decreto nº 3 

8.726/2016 e Lei nº 12.378/2010, Deliberação Plenária CAU/PR n° 0150-01/2022, de 13 de 4 

dezembro de 2022, e demais normas vigentes pertinentes à matéria, com a finalidade de sele-5 

cionar Organizações da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria, por meio de Termo de 6 

Colaboração, para a formação da comissão de organização e julgamento para organização e a 7 

realização de concurso público para promover a restauração, adaptação e ampliação da sede 8 

própria do CAU/PR em Curitiba – “Casa Miguel Pereira” - situada na Rua Itupava, nº 1829 9 

Curitiba/PR, foram informados pela assessoria técnica da comissão que apenas uma única 10 

proposta foi recebida no e-mail concurso.casa@caupr.gov.br (íntegra dos prints da caixa 11 

de entrada seguirão em anexo à presente ata). Analisando os documentos, certidões e a 12 

proposta de plano de trabalho, a Comissão deliberou e concluiu que estavam atendidos 13 
os requisitos editalícios e preenchidas as exigências fixadas na Lei 13.019/2014. Em ato 14 

contínuo, passaram a análise classificatória, de caráter eliminatório, da proposta recebida, nos 15 

termos e critérios fixados no item 7.8 do edital (cópia das avaliações individuais seguem em 16 

anexo à presente ata). Tendo a proposta atendido aos itens “A” e “B”, itens eliminatórios, e 17 

pontuado nos itens “C” e “D”, a proposta restou aprovada com nota 8,42 (oito pontos e 18 

quarenta e dois décimos) - nota fracionada considerando a média aritmética das três avalia-19 

ções).  20 

 

Nesse sentido, determinou o coordenador da comissão a lavratura da presente ata e sua res-21 

pectiva publicação no site da entidade a fim de inaugurar o prazo para eventual recurso admi-22 

nistrativo, nos termos do edital. 23 

 

Curitiba, 17 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 
GESSE FERREIRA LIMA 

Arquiteto e urbanista 

Coordenador da Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 
ANDRÉ SERGIO DE MEDEIROS GABINIO 

Arquiteto e urbanista 

 

ALESSANDRO BONCOMPAGNI JR. 
Supervisor de Plenária e Órgãos Colegiados do CAU/PR. 

 

 

Assinado digitalmente por:

Alessandro Boncompagni Jr.
Supervisor de Plenária e Órg. Colegiados

ANDRE SERGIO DE 
MEDEIROS 
GABINIO:04148919964

Assinado de forma digital por 
ANDRE SERGIO DE MEDEIROS 
GABINIO:04148919964 
Dados: 2023.01.18 15:42:24 
-03'00'


