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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO 

CAU/SC  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2021 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02/2021 

Objeto: CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PREMIAÇÃO DE PROJETOS PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 109 da Lei 8.666/1993, a Comissão de 

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, designada pelo item 12.2. do Edital, 

conheceu e analisou o recurso administrativo interposto pelo recorrente Arquiteto e Urbanista 

Marco Antônio Suassuna Lima. 

Após examinar os pontos alegados na peça recursal apresentada pelo 

RECORRENTE, os pressupostos fáticos e os dispositivos do Edital do certame em comento, 

passa esta comissão a expor as medidas adotadas e as comprovações que fundamentaram 

a presente decisão. 

Insurge-se o impetrante contra o ato da Comissão Organizadora que divulgou o 

resultado do julgamento realizado pela Comissão Julgadora no evento de Solenidade de 

Premiação, no dia previsto no cronograma do item 10, a saber dia 15 de dezembro de 2021,  

O Pleito do impetrante versa sobre a possibilidade de uma reavaliação do 

resultado final considerando a proximidade das notas (de 0,25 décimos entre o terceiro 

colocado e o quarto) subsidiada pela argumentação abaixo exposta e solicita ainda averiguar 

se o referido questionamento tem pertinência no referido certame.  

“Após a divulgação das pranchas dos trabalhos premiados e das 

menções honrosas, no dia 17/dezembro de 2021, obtivemos 

menção honrosa e a quarta colocação, nos deixando honrados e 

agradecidos. No entanto, considerando o regulamento, 

observamos que não foram previstas em alguns trabalhos, 

soluções quanto aos itens 8.2. O proponente deve (...) prever a 

readaptação do uso para fins comerciais; 8.4. A proposta deverá 

prever uma UH acessível de acordo com a NBR 9050; e o item 

9.3.10 Atenção as normativas NBR 9050 (Norma de 
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acessibilidade). O nosso trabalho ID 93 buscou atender 

rigorosamente o regulamento nesses quesitos.” 

 Não obstante, o direito ao contraditório e ampla defesa poder ser exercido por 

meio da interposição de recurso, conforme previsto no Edital em pauta como segue: 

4.6.1. O contraditório e ampla defesa deverá ser exercido por meio da interposição 

de recurso na forma do item 12. 

O mesmo item 12. DOS RECURSOS, traz em sua redação: 

12.1. Das habilitações ou inabilitações e desclassificações caberá recurso, 

devendo ser enviado assinado para o endereço eletrônico licitacao@causc.gov.br, no prazo 

de 5 dias úteis, a contar da divulgação da lista que dispõe sobre os atos. 

Salienta-se ainda que no item 4. DO JULGAMENTO E RESULTADO do mesmo 

Edital, traz a seguinte redação: 

4.6. As decisões da Comissão Julgadora detêm julgamento técnico especializado 

e, garantido o direito à ampla defesa e contraditório, são irrevogáveis, salvo em casos de 

comprovada ilegalidade ou plágio de qualquer um dos trabalhos. 

Como apontado pelo recorrente, o Regulamento (Anexo I do Edital) previu 

necessidade de: adequação ao uso comercial; unidade adaptada para pessoa com 

deficiência; adequação topográfica e expansão para o terceiro quarto; arranjo urbano. Quanto 

à menção do impetrante acerca da densidade habitacional, não há tal previsão. 

Apesar de previsto em regulamento, não foi detalhada a pontuação para os itens, 

conforme o próprio recorrente expos em sua peça “Não foi divulgado o peso de cada critério”, 

ou seja, é discricionário da comissão julgadora, que detém o conhecimento técnico 

especializado, analisar os trabalhos apresentados e atribuir-lhes a nota que julgar justa. 

Ademais, não há previsão de desclassificação por desatendimento destes itens.   

Dessa forma, não cabe reanalise da pontuação atribuída, haja vista que isso foi 

realizado em sessão conjunta, após discussão de todos os membros. De mesmo modo, 

também não cabe neste momento alterações no edital a fim de alterar os critérios ou 

pontuação de cada requisito. Tal questionamento seria oportuno durante a fase de abertura 

do edital e recebimento das propostas, por meio de impugnação ao instrumento convocatório.  

 Diante do exposto, considerando o alegado pelo recorrente e as argumentações 

apresentadas neste documento, e, ainda, as normas impostas pelo Edital e anexos do 

certame, a Comissão de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social resolve 
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conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Comissão 

Organizadora que divulgou o resultado do julgamento realizado pela Comissão Julgadora no 

evento de Solenidade de Premiação, no dia previsto no cronograma do item 10, a saber dia 

15 de dezembro de 2021. Sem mais, encaminha-se a presente decisão à Sra. Presidente do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, para sua apreciação final, 

obedecendo aos ditames do EDITAL DE CONCURSO Nº 02/2021 (item 4.) e o parágrafo 

quarto do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

Florianópolis/SC, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

Maurício Giusti 

Coordenador da Comissão de Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social 

CAU/SC 

 

 Samuel Steiner dos Santos 

Arquiteto e Urbanista 

Coordenador da Comissão Julgadora do 

Concurso 

   

Fernanda Maria Menezes 

Arquiteta e Urbanista 

 Cláudia Nunes Mateus 

Arquiteta e urbanista 

   

  Giovani Bonetti 

Arquiteto e Urbanista 
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