
 

 

Florianópolis, 20 de novembro de 2020. 
 

Ofício GERFISC nº 101/2020 CAU/SC  

 
A Senhora Isolde Dulce Schuch Ruppenthal 
Presidente Câmara dos Vereadores 
Avenida Lauro Muller, 242. Centro - Arabutã 
 
 

Assunto: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO CMA Nº 01/2020, para “CONTRATAÇÃO 
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE ARABUTÃ.”. 

 

Senhora Presidente, 

Vimos trazer ao seu conhecimento que, conforme estabelece a Lei nº 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010:  

 “Compete aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF) a função de orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar 
pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em 
todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 
exercício da Arquitetura e Urbanismo”. 

 

Estamos convictos de que a atuação conjunta ou em parceria com entidades públicas e 

privadas que atuam no Estado pode contribuir sobremaneira não somente para alcançarmos 

nossa missão institucional de propiciar a valorização da Arquitetura e Urbanismo, mas 

também para satisfazermos outros interesses públicos de nossa sociedade. 

Isso posto, chamam a atenção deste Conselho os seguintes requisitos da qualificação 

técnica, postulados pelo Edital Tomada de Preços CMA 01/2020: 

 

5.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

(...) 

 c) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, de profissional de nível superior, 

pertencente ao quadro da interessada, com formação em Engenharia, que possua 

Anotações de Responsabilidade Técnica do referido profissional, comprovando ter 

prestado serviços compatíveis com o objeto licitado, conforme parâmetros estabelecidos no 

Termo de Referência. (Grifo nosso) 



 

 

d) Comprovação de que o profissional de nível superior, possuidor das Anotações de 

Responsabilidade Técnica, integra o quadro permanente da interessada, mediante 

apresentação de um dos seguintes documentos:  

(...) 4) Certidão de registro da empresa licitante no CREA, com o nome do profissional 

apontado. (Grifo nosso) 

 

Ocorre que, com a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, através da Lei 

n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os arquitetos e urbanistas passaram a ter conselho 

próprio e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, passou a ser 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Desta forma, o registro para arquitetos e 

urbanista ou empresas de arquitetura e urbanismo passou a ser no CAU. 

Diante da supracitada Lei Federal e da Resolução n° 21 do CAU/BR - que dispõe sobre as 

atividades e atribuições profissionais do Arquiteto e Urbanista, regulamentando o Art. 2º da 

referida Lei – o Edital Tomada de Preços 01/2020 deveria contemplar também a 

possibilidade de participação de empresas licitantes devidamente registradas no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que possuam como responsável técnico um 

Arquiteto e Urbanista bem como Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo CAU, de 

profissional de nível superior, com formação em Arquitetura e Urbanismo. 

Esclarecemos, ainda, que o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo é válido 

em todo o território nacional. 

Informamos também que os documentos de responsabilidade técnica registrados no CAU se 

chamam ‘Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’. 

É justamente no sentido de frisar a relevância da atuação profissional dos Arquitetos e 

Urbanistas e com fulcro nas considerações ora prestadas que solicitamos a colaboração de 

Vossa Senhoria para a retificação do referido Edital, visando a possibilidade de participação 

das empresas com profissionais de Arquitetura e Urbanismo como responsáveis técnicos, 

registrados junto ao CAU. 

Agradecemos desde já pela cooperação e colocamo-nos à disposição para prestar maiores 

esclarecimentos. 

Cordialmente, 

____________________________________________ 
Ana Luiza Caldeira Meira 

Arquiteto e Urbanista fiscal CAU/SC 
CAU nº A51714-3 


