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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 

Ruy Lessa. 

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 a impetrante contra o ato da Comissão Organizadora que inabilitou o 

licitante por descumprimento o item 7.2 do Regulamento do Concurso, consoante lista de 

habilitados e inabilitados publicada no Portal da Transparência do CAU/SC, em obediência ao 

item 3 do instrumento convocatório. 

O referido dispositivo que motivou a desclassificação prevê o seguinte:  

7. DO PROJETO E SUA FORMA DE PRESENTAÇÃO 
7.1. O Projeto deverá ser apresentado sem qualquer 
informação que permita a identificação de sua autoria, seja 
mediante razão social, nome, pseudônimo, marca gráfica e 
outros, e ser, preferencialmente desenvolvido em plataforma 
BIM, devendo conter nas pranchas plantas, cortes, vistas, 
perspectivas e outras peças gráficas pertinentes, além do 
memorial de projeto. 

 

Nesta esteira, a inabilitação ocorreu, pois, esta Comissão averiguou que no 

arquivo PDF enviado é possível identificar o autor pelo título ao documento adicionado, como 

se observa em “prints” das telas, abaixo expostos: 
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Tela1 – Print de tela de navegador Edge onde na aba se identifica um texto 
que é informado no Título do Arquivo em PDF. 

 

 

Tela2 – Print de tela de arquivo aberto com o Adobe Reader, onde nas propriedades do arquivo se 

identifica texto com um nome próprio. 

 

Nome do Arquivo 
Título do Documento 

Título do Documento 

Nome do Arquivo 

Nome do Autor 
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Não obstante, o arquivo não tem nome próprio referido no nome do arquivo, já que 

o sistema altera o nome original para um código criptografado, sem possibilidade de vincular 

ao autor ou inscrito. 

Isto pode também ser verificado nos “prints” acima expostos. O que não provocaria 

a desclassificação, visto que o sistema se encarregou de alterar adequadamente os nomes 

originalmente utilizados. 

Dessa forma, refuta-se o argumentado pelo impetrante de que, “revendo os 

documentos de projeto, por mim encaminhados, notei que esta Informação não é verídica, 

pois o anonimato está preservado nas quatro folhas de desenho A3 anexadas ao processo.”.  

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

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 

conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo sua decisão que declarou o 

licitante Arquiteto e Urbanista Ruy Lessa inabilitado. 

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 3.) e o parágrafo quarto do art. 

109 da Lei nº 8.666/93. 

Florianópolis/SC, 22 de novembro de 2021. 

 

 

 

Fernando Volkmer 

Secretário da  Comissão de Assistência Técnica 

em Habitação de Interesse Social – CAU/SC 

 Assessor da Comissão de Julgamento – 

CAU/SC 

 

 

Maurício Giusti 

Coordenador da Comissão de Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social – 

CAU/SC 
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