
    

  

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO  

  

DECISÃO  

  
PROCESSO N°:  001/2022 -ATHIS  

REFERÊNCIA:  RECURSO ADMINISTRATIVO REF.  Edital do  

Chamamento Público nº 001/2022 – Assistência Técnica Habitacional 

de Interesse Social .  

RECORRENTE:  LEONARDO DE JESUS DOS SANTOS BELTRÃO. 

 

  

  

1 - DAS PRELIMINARES  

  

Trata-se de recurso administrativo interposto por LEONARDO DE JESUS DOS SANTOS 

BELTRÃO, brasileiro, arquiteto e urbanista, nº referente ao Edital do Chamamento Público nº 

001/2022, Processo Administrativo nº 001 /2022, destinado à seleção de projetos de arquitetura 

a serem patrocinados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (CAU/AP) para o 

desenvolvimento de projetos de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social 

(ATHIS).   

  

2 - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE  

  

Após o período estipulado em edital para inscrição e análise documental, a comissão se reuniu 

de forma virtual no dia 16/08/2022 e decidiu pela inabilitação do único participante do 

chamamento, pelo não atendimento de alguns itens, conforme texto extraído da ata de reunião da 

comissão:    

“Durante a conferência dos documentos, o concorrente foi considerado  

inabilitado, por ausência completa dos documentos exigidos no item 5.5 do Edital, e 

ausência de dados/dados incompletos no preenchimento do formulário de inscrição 

em relação Origem social da família abrangida pelo Projeto (5.2 e 5.3) e Programação 

do Projeto (6.1; 6.2; 6.3 e 6.4)”. 

 
 

 Nos termos do item 10 do edital o qual prevê a possibilidade de recurso em até 3 (três) dias úteis 

após a publicação do resultado ocorrido em 22.08.2022, o participante interpôs recurso no dia 

24.08.2022 enviado pelo email athis@cauap.gov.br, sendo recebido e considerado tempestivo.  

 

3. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE E APRECIAÇÃO DA COMISSÃO  

  

Resumidamente, o recorrente apresentou os seguintes argumentos:  

  

• Os documentos indicados no item 5.5 do Edital foram complementados e todos foram 

reanexados no e-mail do certame. 



    

  

• As inconsistências de preenchimento do formulário foram sanadas e a versão digital 

do mesmo foi encaminhada para o e-mail do certame, juntamente com todas as 

documentações.  

  

Pois bem, considerando o teor do recurso, fica comprovado que de fato o participante deixou de 

apresentar a documentação e de cumprir os itens que motivaram sua inabilitação, fazendo-o em 

momento posterior, em fase de recurso, fase essa inadequada para tal objetivo.  

 

Considerando não ser possível sanar pendências de fase anterior por meio de recurso, a comissão 

decide conhecer o recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de inabilitação do único 

participante do certame.  

 

III. DECISÃO  

  

Posto isto, com esteio nos preceitos normativos acima expostos, opinamos pelo 

CONHECIMENTO DO RECURSO interposto, para no mérito JULGÁ-LO 

IMPROCEDENTE, mantendo sua inabilitação.  

  

Macapá-AP 31 de agosto de 2022.  

 

 

 

COMISSÃO ATHIS 2022 
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CONSELHEIRA ARQUITETA E URBANISTA 


