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OFÍCIO Nº 27/2020 – CAU/RN 

 

Natal, 04 de maio de 2020. 

 

 

 
Destinatário: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças  
Grupo Centro Administrativo - s/n, RN, 59064-901. 
 
Sr. Secretário Estadual   
José Aldemir Freire 
 
Assunto: Solicitação de retificação de Edital de Licitação. 
 

 

  Senhor Secretário, 

 

Cumprimentando-o cordialmente e em decorrência dos editais de licitações NCB 

nº 057/20201, NCB nº 059/20202 e NCB nº 060/20203, todos referentes a habilitações e 

apresentações de propostas visando execução de serviços na área de Engenharia Civil, 

solicitamos a V. Sª a retificação tempestiva dos mesmos, bem como, a prorrogação dos 

respectivos prazos, com vistas a adequá-los a Lei nº 12.378/2010, Resolução CAU/BR nº 21, 

conforme razões a seguir: 

Neste sentido, observamos nos referidos editais a necessidade da inclusão da 

possibilidade de interessados (Empresas de Arquitetura e Urbanismo), devidamente 

credenciadas junto ao CAU/RN, se habilitarem e apresentarem proposta visando execução de 

serviço na área de Engenharia Civil na execução de obras. 

O serviço em referência é atividade afim também ao Sistema CAU/BR – 

CAU/UF’s, que requer registro das Empresas no CAU estadual e profissionais Arquitetos e 

Urbanistas para sua execução, conforme se certifica pelos enunciados dos artigos 2º e 10 da Lei 

nº 12.378/10: 

 
Art. 2º As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 
V - direção de obras e de serviço técnico; 

 
1 http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200414&id_doc=679980 
2 http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200414&id_doc=679981 
3 http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200321&id_doc=678020 



 

 
Rua Conselheiro Morton Faria, 1440, Lagoa Nova | CEP: 59.075-730 Natal/RN | Telefone: (84) 2010-2614 

www.caurn.gov.br   

 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria 
e arbitragem; 
VII - desempenho de cargo e função técnica; 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, 
mensuração e controle de qualidade; 
X - elaboração de orçamento; 
XI - produção e divulgação técnica especializada; e 
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço 
técnico. 
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos 
seguintes campos de atuação no setor: 
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de 
ambientes; 
III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para 
espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e 
praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias 
escalas, inclusive a territorial; 
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, 
paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 
tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, 
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 
V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, 
planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional 
fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e 
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, 
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, 
loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, 
planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, 
sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e 
regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e 
rurais; 
VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos 
topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de 
urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e 
análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; 
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos 
de construção, patologias e recuperações; 
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento 
de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas; 
IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de 
condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a 
concepção, organização e construção dos espaços; 
XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, 
Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Art. 10. Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-
se-ão reunir em sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, 
nos termos das normas de direito privado, desta Lei e do Regimento Geral do 
CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo do registro e aprovação pelo órgão competente, 
a sociedade que preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-se-á cadastrar 
no CAU da sua sede, o qual enviará as informações ao CAU/BR para fins de 
composição de cadastro unificado nacionalmente. 
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Portanto, consoante artigo 3º da Lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir 

a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Diante do exposto, rogamos a Vossa observação para editais de licitações desta 

natureza e assim se proceda as adaptações às normas supramencionadas, já que no 

regulamento das contratações é evidenciado que a licitação deve se ater ao princípio da 

legalidade e não restrita apenas aos interessados devidamente credenciados junto ao CREA. 

Desta forma, o escopo do presente expediente é restabelecer a legalidade dos 

certames aos ditames legais ainda na esfera administrativa, de modo a evitar o cancelamentoo 

coercitivo da concorrência pública. 

Por fim, este Conselho se coloca à diposição dessa Administração para os 

esclarecimentos necessários. 

 

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 
Luciano Luiz Paiva de Barros 

Presidente do CAU/RN 
 


