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DECISÃO DE RECURSOS CONTRA A INABLITAÇÃO 

 
Edital do Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura para habitação de 

Interesse Social – 01/2019 
 

A Comissão Permanente de Licitação Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
designada pela Portaria nº 17 de 31 de julho de 2019, analisou e decidiu, nos autos do 
processo administrativo n. 1023204/2019, conforme a seguir, os Recursos interpostos 
pelos inscritos no certame.    

01. 

Recorrente(s): Edrissis de Almeida Moreno 

Inscrição: 105.89.25 

Situação do Recurso: Indeferido 

 
O Recorrente foi inabilitado por constar inadimplência das anuidades devidas 

ao CAU, relativamente aos exercícios de 2018 e 2019, e apresenta recurso alegando 
que estava efetuando o pagamento das parcelas relativas ao parcelamento negociado.  

 
Durante a sessão de habilitação da CPL, foram consultados os registros do 

profissional Recorrente, junto ao sistema SICCAU, e foi constatada a inadimplência 
relativa ao parcelamento dos débitos de anuidade dos anos de 2018 e 2019. O 
pagamento efetuado ou eventual regularização dos débitos de anuidade após a 
inscrição do certame e julgamento dos critérios de participação, não viabilizam a 
participação no concurso. O Edital é objetivo quanto aos requisitos de participação: 

 
5.1. Poderão participar deste Concurso quaisquer interessados que 
cumprirem os requisitos deste edital e que sejam necessariamente: 
5.1.1. Se pessoa física, profissional habilitado da arquitetura e urbanismo, 
com registro e situação regular perante o CAU e em dia com suas 
obrigações fiscais, residente e domiciliado no Brasil; 

 
Imperioso destacar que o cumprimento dos requisitos deve ser observado 

durante toda a participação do certame, inclusive quando da premiação e/ou 
contratação. 

 
Diante do exposto, no uso das atribuições conferidas pela Lei n.º 8.666/93 e 

pela legislação aplicável à espécie, a Comissão Permanente de Licitação DECIDE 
conhecer e indeferir o Recurso interposto por Edrissis de Almeida Moreno, mantendo-se 
a inabilitação, ante o não atendimento aos requisitos de participação exigidos pelo 
Edital. 

 
Encaminhe-se a presente para conhecimento da Presidência do CAU/GO. 
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02. 

Recorrente(s): Nelcimar Cristina Soares Pereira Ferreira 

Inscrição: 105.89.14 

Situação do Recurso: Indeferido 

 
A Recorrente foi inabilitada por constar inadimplência das anuidades devidas 

ao CAU, relativamente aos exercícios de 2017 e 2019, do participante Paulo Emílio 
Soares Pereira, e apresenta recurso alegando que a análise da regularidade perante o 
CAU deveria ser realizada em momento posterior e que a exigência de prova de 
quitação e regularidade perante o Conselho não é razoável. 

 
Durante a sessão de habilitação da CPL, foram consultados os registros dos 

profissionais participantes, junto ao sistema SICCAU, e foi constatada a inadimplência 
relativa ao parcelamento dos débitos de anuidade dos anos de 2017 e 2019 do 
participante Paulo Emílio Soares Pereira. O Edital é objetivo quanto aos requisitos de 
participação: 

 
5.1. Poderão participar deste Concurso quaisquer interessados que 
cumprirem os requisitos deste edital e que sejam necessariamente: 
5.1.1. Se pessoa física, profissional habilitado da arquitetura e urbanismo, 
com registro e situação regular perante o CAU e em dia com suas 
obrigações fiscais, residente e domiciliado no Brasil; 

 
O cumprimento dos requisitos deve ser observado durante toda a 

participação do certame, desde a sua inscrição até quando da premiação e/ou 
contratação, momento em que são exigidos outros documentos, na forma do item 14, 
para que seja formalizado o contrato e pagamento das premiações. 

 
Ainda, a exigência de regularidade perante o CAU é medida razoável e 

inerente à função institucional do Conselho, nos termos da Lei 12.378/2010, e em linha 
com os princípios licitatórios constantes da Lei n.º 8.666/93. 

 
Diante do exposto, no uso das atribuições conferidas pela Lei n.º 8.666/93 e 

pela legislação aplicável à espécie, a Comissão Permanente de Licitação DECIDE 
conhecer e indeferir o Recurso interposto por Nelcimar Cristina Soares Pereira Ferreira, 
mantendo-se a inabilitação, ante o não atendimento aos requisitos de participação 
exigidos pelo Edital. 

 
Encaminhe-se a presente para conhecimento da Presidência do CAU/GO. 
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03. 

Recorrente(s): Fabiana Cunha Valim, Aline Gracino Camargo e Lauderico 
Ferreira Bastos Neto 

Inscrição: 106.01.89 

Situação do Recurso: Indeferido 

 
Os Recorrentes foram inabilitados por constar inadimplência das anuidades 

devidas ao CAU, relativamente ao exercício 2019, dos participantes Fabiana Cunha 
Valim e Lauderico Ferreira Bastos Neto, e apresentam recurso alegando regularidade 
dos participantes e falhas procedimentais do CAU/GO quanto ao registro profissional. 

 
Durante a sessão de habilitação da CPL, foram consultados os registros dos 

profissionais Recorrentes, junto ao sistema SICCAU, e foi constatada a inadimplência 
relativa à anuidade do ano de 2019 dos participantes Fabiana Cunha Valim e Lauderico 
Ferreira Bastos Neto. O pagamento efetuado ou eventual regularização dos débitos de 
anuidade após a inscrição do certame e julgamento dos critérios de participação do 
certame, não viabilizam a participação no concurso. O Edital é objetivo quanto aos 
requisitos de participação: 

 
5.1. Poderão participar deste Concurso quaisquer interessados que 
cumprirem os requisitos deste edital e que sejam necessariamente: 
5.1.1. Se pessoa física, profissional habilitado da arquitetura e urbanismo, 
com registro e situação regular perante o CAU e em dia com suas 
obrigações fiscais, residente e domiciliado no Brasil; 

 
O cumprimento dos requisitos deve ser observado durante toda a 

participação do certame, desde a sua inscrição até quando da premiação e/ou 
contratação, momento em que são exigidos outros documentos, na forma do item 14, 
para que seja formalizado o contrato e pagamento das premiações. 

 
Quanto ao registro da Profissional participante, ora Recorrente, Fabiana 

Cunha Valim, a restrição à sua participação no certame decorreu da inadimplência 
quanto ao débito de anuidade do exercício de 2019, não havendo qualquer exigência 
de apresentação ou posse da carteira de habilitação profissional.  Ainda, a exigência de 
regularidade perante o CAU é medida razoável e inerente à função institucional do 
Conselho, nos termos da Lei 12.378/2010. Desta lei, extrai-se, ainda, o dever 
profissional de efetuar o recolhimento da anuidade: 

 
Art. 42.  Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAU pagarão 
anuidade no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
 
Art. 43.  A inscrição do profissional ou da pessoa jurídica no CAU não 
está sujeita ao pagamento de nenhum valor além da anuidade, 
proporcionalmente ao número de meses restantes no ano. 
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Art. 44.  O não pagamento de anuidade no prazo, sem prejuízo da 
responsabilização pessoal pela violação ética, sujeita o infrator ao 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido e à 
incidência de correção com base na variação da Taxa Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC até o efetivo 
pagamento. 

 
Diante do exposto, no uso das atribuições conferidas pela Lei n.º 8.666/93 e 

pela legislação aplicável à espécie, a Comissão Permanente de Licitação DECIDE 
conhecer e indeferir o Recurso interposto por Fabiana Cunha Valim, Aline Gracino 
Camargo e Laudrico Ferreira Bastos Neto, mantendo-se a inabilitação, ante o não 
atendimento aos requisitos de participação exigidos pelo Edital. 

 
Encaminhe-se a presente para conhecimento da Presidência do CAU/GO. 
 

Goiânia, 17 de julho de 2020. 
 

 

Romeu José Jankowski Junior 

Presidente da CPL 

 

Lorena Marquete da Silva 

Membro da CPL 

 

Paulo Victor Seixo Costa 

Membro da CPL  
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DECISÃO DE RECURSOS CONTRA A INABLITAÇÃO 
 

Edital do Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura para habitação de 
Interesse Social – 01/2019 

    
 
 

 O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), 
no exercício das competências que lhe cabem por força do art. 35, III, da Lei 12.378/10, 
e o art. 109 da Lei n. 8.666/93, e considerando as Decisões de 17 de julho de 2020, 
proferidas pela CPL do CAU/GO nos recursos contra inabilitação no certame 
interpostos por Edrissis de Almeida Moreno, Nelcimar Cristina Soares Pereira Ferreira, 
Fabiana Cunha Valim, Aline Gracino Camargo e Laudrico Ferreira Bastos Neto, resolve 
por CONHECER dos Recursos e NEGAR-LHES provimento, mantendo as inabilitações 
proferidas pela CPL, pelas mesmas razões. 
 
 

Goiânia/GO, 17 de julho de 2020. 
  

 
 
 

Arnaldo Mascarenhas Braga 
Presidente do CAU/GO 
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