ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCURSO nº 01/2015

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO torna público
que foram feitas as seguintes correções ao Edital do CONCURSO nº 01/2015 e seus
Anexos (Processo Administrativo nº. 271027/2015):

Correção 01: Item 7.5 do Edital
Conforme previsto no item 7.1 do edital, bem como no Cronograma, em
conformidade com a alínea “a”, inciso I, §2º, do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que determina o prazo de recebimento das propostas, onde se lê:
7.5. Os envelopes também poderão ser postados via Correio,
com data de postagem entre as datas estabelecidas para
recebimento no cronograma deste edital.
Leia-se:
7.5. Os envelopes também poderão ser postados via Correio,
com data de recebimento entre as datas estabelecidas para
recebimento no cronograma deste edital.

Correção 02: Anexo XIV. Tabela de Honorários CAU.
Conforme prevê o item 1.2 do Edital, a área interna da sede do CAU/GO é
de 405,00 m² (quatrocentos e cinco metros quadrados). Foram, portanto, corrigidos os
dados da Tabela de Honorários (ANEXO XIV), de forma que onde se lê:
Base de honorários (BH) coberta: R$ 1.115,02/m²
Base de honorários (BH) descoberta: R$ 153,50/m²
Área construída estimada (Sc): 399m²
Fator percentual (fp): 10.2%
Área de projeto (Sp): 399m²
Fator percentual reduzido (fp * R): 10.2%
Leia-se:
Base de honorários (BH) coberta: R$ 1.119,47/m²
Base de honorários (BH) descoberta: R$ 154,09/m²
Área construída estimada (Sc): 405m²
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Fator percentual (fp): 10.17%
Área de projeto (Sp): 405m²
Fator percentual reduzido (fp * R): 10.17%

Correção 03: Anexo VII – Cronograma Geral do Concurso
Foi incluída nova data de visita técnica, alterando-se o Cronograma Geral
do Concurso (ANEXO VII), de forma que onde se lê:
DATA OU PRAZO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

(...)

(...)

14 e 16/10/2015

Visita técnica guiada, com início às
9h (nove horas) de cada dia;

DATA OU PRAZO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

(...)

(...)

08, 14 e 16/10/2015

Visita técnica guiada, com início às
9h (nove horas) de cada dia;

Leia-se:

Goiânia, 24 de setembro de 2015.

