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  O objetivo é a contratação de uma 

empresa especializada em obra civil, para 

execução de ampliação e reforma nas 

dependências do Conselho, com 

fornecimento de materiais, peças, 

equipamentos,equipamentos, mão de obra e acessórios, 

conforme especificações e condições 

estabelecidas no Projeto Básico do Edital.

  Poderão participar da tomada de 

preços qualquer interessado que, 

na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os 

rrequisitos mínimos de qualificação 

exigidos no Edital para 

execução de seu objeto.

  Os esclarecimentos relativos à licitação 

e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento 

do objeto do Edital devem ser 

pprotocolados até dia 22/03/2022, das 8h 

às 14h. O pedido deve ser encaminhado 

ao setor de protocolo administrativo, 

na sede do CAU/RN,

ou pelo e-mail licitacao@caurn.gov.br. 

As respostas serão divulgadas 

publicamente através do portal da 

tra n s p a rê n c ia .

  O edital e todos os anexos necessários 

estão disponibilizados no portal da 

transparênciatransparência - https://transparencia.-

caurn.gov.br/?p=1085

CAU/RN publica edital de reforma da sua sede

  O Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Rio Grande do Norte 

publicou, no dia 02 de março, o edital para 

reforma e ampliação da sua sede. 

AA licitação será na modalidade tomada de 

preço, do tipo menor preço global. 

A Comissão Permanente de Licitação fará 

a abertura das propostas no dia 24 de 

março, às 9h, na sede do CAU/RN. 

DESTAQUE DA SEMANA

  O CAU/RN renovou a parceria com a 

Rui Juliano Perícias. Registrados no 

Conselho recebem 15% de desconto.

  Para outras informações: 

www.manualdepericias.com.br 

0800 887 0622 | (53) 99127-2439 

( w h a t s a p p )

  O presidente do CAU/RN, Jefferson 

Sousa deu boas-vindas aos novos 

arquitetos: “é muito importante esse 

contato com o Conselho assim que sai do 

curso. Pois, aqui passamos todas as 

informaçõesinformações necessárias para agir com 

retidão e segurança na carreira”, disse 

Jefferson. O conselheiro e professor do 

curso, André Alves, também esteve 

presente e fez questão de estar junto e 

participar dessa transição dos seus 

alunos, da universidade para o conselho.
ROTINA DO CAU/RN

União Internacional dos Arquitetos 

condena invasão da Ucrânia

  A União Internacional de Arquitetos 

(UIA) condena veementemente a invasão 

da Ucrânia, uma nação soberana, 

pelapela Rússia. Condenamos ainda as 

desigualdades que emergem da guerra, 

incluindo preconceitos raciais na fronteira, 

perda de casas de muitas pessoas

inocentes e, mais importante, a perda de 

vidas. Imploramos ao Governo da Rússia 

que cesse imediatamente a guerra.

  Com 3,5 milhões de arquitetos de 115 

países, a UIA expressa solidariedade a 

todos aqueles que sofrem com o conflito. 

A contínua perda de vidas 

nana Ucrânia deve parar.

  A comunidade arquitetônica está 

lutando por um planeta mais limpo e 

melhor. Estamos angustiados que a guerra 

esteja fazendo o contrário. Devemos nos 

manter focados em providenciar um 

mundo melhor para as futuras gerações.

    Estamos firmes no apoio aos 

ucranianos e a seu país. Guerra não é o 

caminho para resolver problemas. A União 

Internacional de Arquitetos é pela paz, 

colaboração e unidade no mundo.
Fonte: CAU/BR
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