
 

 

ERRATA do EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE 

INTERESSE SOCIAL (ATHIS) PARA PATROCÍNIO PELO CAU/RJ- CHAMADA PÚBLICA N.002/2018 

O PRESIDENTE DO CAU/RJ, JEFERSON R.M. SALAZAR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, PUBLICA 

ERRATA RELATIVA AO EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS), PARA NELE INTRODUZIR MODIFICAÇÕES À PRIMEIRA 

PUBLICAÇÃO, DE FORMA A APERFEIÇOAR A  PRIMEIRA REDAÇÃO E TORNAR MAIS CLAROS VÁRIOS 

ASPECTOS DO DOCUMENTO.  

DUAS SERÃO AS PUBLICAÇÕES: TODAS AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO TEXTO ORIGINÁRIO E O TEXTO 

CONSOLIDADO COM AS REFERIDAS MODIFICAÇÕES . 

 

ABERTURA- CHAMA PÚBLICA 002/2018 

1ª. Correção - relativa ao prazo prorrogado para recebimento dos projetos- iniciado no dia 21 de agosto de 

2018, às 19h00, encerrar-se-á no dia 09 de outubro de 2018, às 17h00. 

2ª.  Correção- divulgação da lista provisória dos projetos e proponentes aprovados- 22 de outubro de 2018 

3ª. Correção- prazo para recurso- : de 9h00 do dia 23 de outubro às 17h00 do dia 24 de outubro de 2018 

4ª. Correção- divulgação definitiva da lista dos projetos e proponentes aprovados- 31 de outubro de 2018 

5ª. Correção- modifica-se a data prevista para assinatura do Termo de Apoio para execução dos projetos 
aprovados e habilitados para constar “A assinatura do Termo de Apoio dar-se-á em até 15 dias após a entrega 
e análise da documentação a que se refere o item 7.1.4. do Edital, contados da data da divulgação definitiva 
da lista de projetos aprovados”. 

6ª. Correção- Insere-se ao item “Documentos integrantes do edital” o Anexo VII – Declaração do Proponente 

de ter em seu quadro institucional, de empregados, associados ou colaboradores, profissional arquiteto e 

urbanista, com registro regular no CAU/RJ, para coordenação do projeto e registro de responsabilidade 

técnica. Na ausência desse profissional no quadro institucional, o proponente deverá emitir declaração 

indicando o arquiteto e urbanista inscrito no CAU como coordenador dos trabalhos que deverá anuir com a 

indicação no mesmo documento “. 

7ª. Correção- Contato da Comissão Interna de Patrocínio- 3916.3903 

 

EDITAL 001/2018 

8ª. Correção- Apresentação das propostas- prazo prorrogado para o dia 9 de outubro de 2018 

9ª. Fundamentação legal- art.28, inciso VI da Lei 12.378/2010 



 

 

10ª. Correção- do item 5.1. retira-se  do caput “ as pessoas jurídicas”, incluindo-se letras A), B) e C) ; a letra 

C) inclui “ pessoas jurídicas de direito público da administração direta e Defensorias Públicas. 

11ª. Correção- inclui-se nos itens 5.1.3.;5.1.4;5.1.5 a expressão “ quando couber”  

12ª. Correção- No item 5.1.5. , inclui-se “ o proponente deverá emitir declaração indicando” (Anexo VII)  

13ª. Correção- o item 5.1.6. inclui nas suas letras a) e b) “ quando couber” 

14ª. Correção- O item 5.3. é retirado para constar que “ Somente serão aceitas até 03 propostas por 

Proponente”.  

15ª. Correção- o item 5.8. passa a ter a seguinte redação: “ São público alvo as famílias de baixa renda 

residentes (...)” . 

16ª. Correção- ao item 6.1.1. inclui-se a expressão “ no que couber”. 

17ª. Correção- a item 6.1.1., XI, inclui-se a expressão “ quando couber”. 

18ª. Correção- Após o item 7.1.3. insere-se o item 7.1.4. com os dizeres: Os documentos de habilitação 

jurídica e regularidade fiscal serão exigidos àqueles que constarem da lista definitiva  dos projetos e 

proponentes habilitados a ser publicada no dia 25 de outubro de 2018.Caso as certidões não sejam exibidas,  

o proponente será desclassificado, chamando-se o seguinte proponente na lista de classificação. 

19ª. Correção-  Insere-se no item 9.1. o endereço eletrônico do CAU/BR para verificação das Resoluções 

editadas, www.caubr.gov.br/resolucoes. 

20ª. Correção- Retira-se do item 9.4. , II, a letra “a” . 

21ª. Correção- No item 10.2., prazo prorrogado para publicação do resultado provisório para o dia 16 de 

outubro de 2018. 

22ª. Correção- no item 10.3., prazo prorrogado para publicação final dos projetos selecionados para o dia 25 

de outubro de 2018. 

23ª. Correção- Nova redação para o item 10.4., qual seja: “ A alteração pelo Proponente de quaisquer dos 
parâmetros da versão de um projeto selecionado, a não ser que motivada por razões supervenientes, que 
devem, contudo, ser justificadas e aprovadas pelo CAU/RJ, pode implicar a sua desqualificação a qualquer 
tempo, a critério do CAU/RJ”. 

24ª. Correção- Nova redação para o item 11.1., quadro “c” para constar  que “ Serão  analisadas o acesso 
dos arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo às ações propostas,disponibilização de 
espaços e infraestrutura para a participação do CAU/RJ, a relevância das contrapartidas e seus 
desdobramentos para a atuação do CAU/RJ”. 

25ª. Correção- No item 12, retifica-se para constar “ Procedimentos para o apoio”. 

26ª. Correção- No item 12.1. , substitui-se a redação  para constar “ Os proponentes cujos projetos forem 
selecionados, deverão providenciar a documentação referente à habilitação jurídica até 05 dias antes da data 

http://www.caubr.gov.br/resolucoes


 

 

designada para a assinatura do termo de fomento, entregando-a no atendimento do CAU/RJ aos cuidados da 
Comissão Interna de Patrocínio-Athis”. 

27ª. Correção- Nos itens 13.3. , 13.4. ,14.1.15.1. substitui-se “ Convênio” para inserir “ Termo de Fomento” .  

28ª. Correção- No item 14.1. retifica-se para constar que “ o Proponente deverá apresentar solicitação de 
alteração respeitado o prazo mínimo de 15 dias anteriores ao término de vigência do Termo” . 

29ª. Correção- Nos itens 15.1., 15.2. e 15.2.2.,substitui-se “Convênio” por “ Termo” 

30ª. Correção- No item 15.2., substitui-se a redação por “ Todavia, se a opção do Proponente for por mais de 
uma parcela, os recursos do CAU/RJ destinados à execução do objeto deste Edital serão liberados de acordo 
com o cronograma físico-financeiro previsto no convênio.  

31ª. Correção- No item 15.2.1., substitui-se a redação por “As despesas apoiadas pelo CAU/RJ só podem 
ocorrer  após os respectivos repasses”. 

32ª. Correção- No item 15.4., I , insere-se “ projeto” em substituição a “Convênio” e “ estipuladas” em 
substituição a “ conveniais”. 

33ª. Correção- No item 17.1., onde se lê “ minuta de Convênio” leia-se “ Minuta de Termo de Fomento” . 

34ª. Correção- No item 18.1. retificam-se os prazos , a saber:  

I- Inscrição e recebimento dos projetos e documentos de habilitação: 21/08/2018 a 09 de outubro 
de 2018. 

II- II. Divulgação da lista provisória dos projetos e proponentes habilitados: 16/10/2018. 
III- III. Prazo para recurso: de 17 a 19 de outubro de 2018 
IV- IV. Divulgação definitiva da lista de projetos aprovados: 25 de outubro de 2018. 
V- Assinatura do Termo de Apoio: dar-se-á em até 15 dias úteis após a entrega e análise da 

documentação a que se refere o item 7.1.4. do Edital, contados da data da divulgação definitiva 
da lista de projetos aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35ª. Correção- Adiciona-se aos Anexos o Anexo VII que deverá conter a seguinte declaração: 

 
Anexo VII 

 

Declaração com indicação de arquiteto(a) e urbanista como coordenador(a) do projeto 

....................................(Instituição) (em papel timbrado), inscrita no CNPJ , representada por ....................... 
declara para os fins do Edital do CAU/RJ-ATHIS , que possui em seu quadro institucional, de empregados, 
associados ou colaboradores, profissional arquiteto e urbanista, com registro regular no CAU/RJ, para 
coordenação do projeto e registro de responsabilidade técnica, sendo ele (ela) arquiteto(a) e urbanista 
...................................inscrição n........................ 
Data 
Assinatura. 
  
Ou  
 
Que por não possuir em seu quadro institucional, de empregados, associados ou colaboradores, profissional 
arquiteto e urbanista, indica como coordenador dos trabalhos o(a) arquiteto(a) e urbanista  ...................... 
inscrito(a) no CAU sob n. que, neste mesmo documento, firma sua anuência à indicação. 
 
Data  
Assinatura do Proponente 
Assinatura do (a) arquiteto(a) e urbanista com sua anuência à indicação. 
A presente errata produzirá seus efeitos da data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/RJ. 
 
36ª. Correção- Anexo I- retira-se do campo 14 do Anexo I, em “ valor patrocinado pelo CAU/RJ”, o texto “ 
limitado a 50% do valor total do projeto”. 
37ª. Correção-Anexo I- retira-se do campo 16 do Anexo I, em “despesas previstas com o valor patrocinado”, 
o texto “limitado a 50% do valor total do projeto”. 
 
 
Jeferson R.M.Salazar 
Presidente do CAU/RJ 
 


