EDITAL DE RETIFICAÇÃO - CONCURSO 1/2022

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), autarquia
federal, órgão de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro
de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.702.767/0001-77, com sede no Setor de Edifícios
Públicos sul (SEPS), Quadra 702/902, conjunto B, 2º andar, Edifício General Alencastro,
CEP 70.390-025, em Brasília (DF), por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), designada pela Portaria Pres. nº 387, de 18 de outubro de 2021, torna
público, por meio deste edital, a retificação que segue:

1.
Conforme previsto nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.2 do edital, a comprovação de
regularidade fiscal municipal, estadual/distrital e federal, assim como a comprovação de
registro, quitação e negativa de antecedentes ético-disciplinares junto ao CAU (somente
para arquitetas e urbanistas), são condições de participação no certame.
2.

Assim, o item 6.4 prevê:

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
[...]
6.4. A participante que não atender as condições de
participação, em especial às exigências de regularidade, não
poderá ser premiada neste Concurso.

3.
Dessa forma, fica estabelecido o prazo final de 8 de maio de 2022 para o envio
dos documentos de regularidade abaixo descritos:
3.1.

Certidão negativa de débitos junto à Receita Federal do Brasil;

3.2.

Certidão negativa de débitos estaduais/distritais;

3.3.
Certidão negativa de débitos municipais (exceto para candidatas residentes no
Distrito Federal);
3.4.
Certidão de registro e quitação emitida junto ao CAU, em caso de profissional
arquiteta e urbanista;
3.5.
Declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares emitida junto ao CAU,
em caso de profissional arquiteta e urbanista.
4.
As candidatas que já realizaram as inscrições até a presente data deverão
encaminhar os referidos documentos em resposta ao e-mail de confirmação de inscrição
a ser enviado por licitacao@caubr.gov.br.
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5.
Para candidatas que realizarem inscrições a partir do dia 27 de abril de 2022,
será disponibilizado campo para envio das referidas certidões no próprio formulário de
inscrição.
6.
Para dúvidas
licitacao@caubr.gov.br.

e

esclarecimentos,

entrar

em

contato

pelo

e-mail

Brasília (DF), 26 de abril de 2022.
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