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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013 – CAU/RJ 
PROGRAMA DE AUTOVISTORIA PREDIAL 

 
Lei Estadual nº 6.400/2013 (RJ) 

Lei Complementar Municipal nº 126/2013 (Rio de Janeiro) 
Decreto Executivo Municipal nº 37.426/2013 (Rio de Janeiro) 

 
INSCRIÇÃO DE ARQUITETOS E URBANISTAS E PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUEM NA ÁREA DE 

ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 

1) DO OBJETO: 

Chamada Pública para inscrição de arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas que atuem na 
área de arquitetura e urbanismo, regularmente inscritos no CAU/RJ, interessados em 
disponibilizar seus serviços profissionais para a elaboração de laudos técnicos de vistoria 
predial aos condomínios, proprietários e responsáveis por prédios residenciais e comerciais no 
Estado do Rio de Janeiro, a fim de que estes cumpram a determinação legal de realização 
periódica de autovistoria predial. 

 

2) DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA CHAMADA PÚBLICA: 

26 de novembro de 2013. 

 

3) DA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E PESSOAS JURÍDICAS: 

A inscrição no Programa de Autovistoria Predial de arquitetos e urbanistas e de pessoas 
jurídicas que atuem na área de arquitetura e urbanismo será feita exclusivamente através da 
rede mundial de computadores, mediante o preenchimento de cadastro on line disponível em 
local apropriado na página de internet do CAU/RJ (www.caurj.org.br). 

 

4) DA CONDIÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NO PROGRAMA: 

Em observância ao disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 6.400/2013 (Lei da Autovistoria 
Predial), o cadastro dos profissionais e pessoas jurídicas fica condicionado à regularidade dos 
respectivos registros no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ. 

Frise-se que todos os arquitetos e urbanistas ou pessoas jurídicas que atuem na área de 
arquitetura e urbanismo, com regular registro no CAU/RJ, estão habilitados para realizar laudos 
de vistoria predial, independentemente de inscrição no Programa de Autovistoria Predial. A 
inscrição no programa visa tão somente a facilitar a contratação dos profissionais e pessoas 
jurídicas pelos condomínios, proprietários e responsáveis por prédios residenciais e comerciais 
do Estado do Rio de Janeiro, por meio de consulta à relação de inscritos no programa. 

 

http://www.caurj.org.br/
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5) DO INÍCIO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA: 

O início oficial do processo de inscrição no Programa de Autovistoria Predial ocorrerá a partir 
do dia 26 de novembro de 2013, e terá caráter permanente. 

 

6) DO DESCADASTRAMENTO: 

O profissional ou pessoa jurídica que não tiver mais interesse em disponibilizar seus serviços 
para realização de laudos de vistoria predial deverá adotar o procedimento de 
descadastramento no Programa de Autovistoria Predial, mediante o preenchimento da 
solicitação on line disponível em local apropriado na página de internet do CAU/RJ 
(www.caurj.org.br). 

 

7) DA RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO PROGRAMA: 

Os arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas, devidamente registrados no CAU/RJ, que se 
inscreverem no Programa de Autovistoria Predial terão seus nomes e seus dados (conforme 
autorizado no ato de inscrição) disponibilizados para consulta pública on line, no site do 
CAU/RJ, direcionada aos interessados em contratar os serviços profissionais de execução de 
laudo de vistoria predial. 

 

8) DA AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 

A inscrição voluntária dos profissionais ou das pessoas jurídicas, nos termos desta chamada 
pública, implica na autorização para que o CAU/RJ disponibilize, em local apropriado na página 
de internet www.caurj.org.br, seus nomes e dados para consulta pública on line de profissionais 
e empresas inscritos no Programa de Autovistoria Predial, direcionada aos interessados em 
contratar os serviços profissionais de execução de laudo de vistoria predial. 

 

9) DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE AUTOVISTORIA: 

As informações referentes ao Programa de Autovistoria Predial serão publicadas na página de 
internet do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ: 
www.caurj.org.br. 

Informações adicionais poderão ser obtidas mediante consulta através do e-mail: 
autovistoria@caurj.org.br. 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013. 
 
 

Sydnei Dias Menezes. 
Presidente do CAU/RJ 
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