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 Edital de Chamamento Público 005/2019-DRI - Recursos Apresentados – Análise 

da Comissão de Seleção 

Análise da Comissão de Seleção: A Comissão Permanente de Seleção do Edital de 

Chamamento Público 005/2019-DRI, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

através da Portaria nº. 168/2019 do Crea-PR, vem a este plenário expor a “análise dos 

recursos recebidos” em relação aos recursos apresentados pelas entidades de classe que 

participaram do Edital de Chamamento Público mencionado. As entidades mencionadas 

abaixo registraram anteriormente protocolos de recurso em relação ao pleito, sem 

prejuízo das fases de homologação nos termos da Lei 13.019/2014 e Resoluções 

vigentes do Confea - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Diante do exposto, 

encaminha-se para homologação o resultado da análise dos recursos apresentados para o 

processo de seleção de propostas relativas ao Edital de Chamamento Público 005/2019-

DRI. 

 Passamos a análise conforme segue: 

1. Entidade: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 

Proposta n.º 416553/2019: Tema – Ciclo de palestras técnicas 

Cota: R$ 30.000,00 

Protocolo de recurso: 435707/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado merece parcial provimento, 

sendo mantidas algumas glosas e com ajustes/liberação de valores em outros itens. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

Valor autorizado para repasse: R$ 23.936,00 

 

2. Entidade: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 

Proposta n.º 416555/2019: Tema – Workshop "Como identificar os caminhos de 

utilização do BIM" 

Cota: R$ 40.000,00 

Protocolo de recurso: /2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado foi indeferido. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

 

3. Entidade: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá 

Proposta n.º 416566/2019: Tema - Evento de entrega de registro profissional 

Cota: R$ 20.000,00 

Protocolo de recurso: 432583/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado merece parcial provimento, 

sendo mantidas algumas glosas e com ajustes/liberação de valores em outros itens. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

Valor autorizado para repasse: R$ 13.917,00 



 

4. Entidade: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte 

Pioneiro 

Proposta n.º 416727/2019: Tema - Visita técnica a fazenda de produção orgânica 

Capela da Penha 

Cota: R$ 10.000,00 

Protocolo de recurso: 436079/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado foi indeferido. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

 

5. Entidade: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte 

Pioneiro 

Proposta n.º 416728/2019: Tema - Ciclo de palestras técnicas 

Cota: R$ 20.000,00 

Protocolo de recurso: 436105/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado merece parcial provimento, 

sendo mantidas algumas glosas e com ajustes/liberação de valores em outros itens. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

Valor autorizado para repasse: R$ 18.093,00 

 

6. Entidade: Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí 

Proposta n.º 416520/2019: Tema – Inovações para Fiscalização do Crea-PR, com 

foco na construção civil 

Cota: R$ 20.000,00 

Protocolo de recurso: 429146/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado foi indeferido. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

 

7. Entidade: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina 

Proposta n.º 414002/2019: Tema – Conservação e Manejo dos Solos 

Cota: R$ 30.000,00 

Protocolo(s) de recurso: 432388/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado merece parcial provimento, 

sendo mantidas algumas glosas e com ajustes/liberação de valores em outros itens. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

Valor autorizado para repasse: R$ 20.154,00 

 

8. Entidade: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina 

Proposta n.º 414007/2019: Tema – Workshop Tecnológico 

Cota: R$ 80.000,00 

Protocolo(s) de recurso: 432423/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado merece parcial provimento, 

sendo mantidas algumas glosas e com ajustes/liberação de valores em outros itens. 

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

Valor autorizado para repasse: R$ 49.960,00 



 

9. Entidade: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina 

Proposta n.º 414009/2019: Tema – XI Reunião de tecnologia para produção de soja 

Cota: R$ 20.000,00 

Protocolo(s) de recurso: 165440/2019 

Deliberação: De todo o exposto, o recurso apresentado foi indeferido.  

Para maior esclarecimento será encaminhado na sequência ofício à requerente com 

informações detalhadas. 

 

Considerando que a teoria geral dos recursos dispõe que qualquer espécie de recurso, 

seja ele judicial ou administrativo, deve passar por dois juízos (ou filtros) para o seu 

julgamento. Assim, antes de entrar no mérito do recurso, o órgão que vai julgá-lo deve 

realizar um primeiro juízo, o de admissibilidade, através do qual se verifica se o recurso 

preenche os requisitos necessários para que o seu mérito (o pedido principal do recurso) 

possa ser julgado na segunda etapa, requisitos estes que podem ser intrínsecos 

(referentes ao próprio recurso) ou extrínsecos (referentes a uma série de outros fatores). 

Desta forma, o recurso é uma faculdade de pedir o reexame de uma determinada 

decisão, seja ela judicial ou administrativa, objetivando sua reforma total ou parcial, a 

sua invalidação ou o seu esclarecimento. Assim, os recursos são regidos por uma série 

de princípios que devem ser observados com cautela quando de sua elaboração, e a sua 

inobservância enseja o não conhecimento do recurso. 

Por assim ser, todos os sujeitos do processo que comparecem para a emissão de um ato 

processual devem motivar, fundamentar e expor as razões de fato e de direito que 

embasam à pretensão formulada. 

Portanto, à parte recorrente cumpre observar atentamente os requisitos formais de 

interposição do recurso, impugnando os pontos desfavoráveis da decisão que pretende 

ver modificada, apontando sua ilegalidade ou injustiça, sendo inconsistente o recurso 

cujas razões não ataquem concretamente e expressamente os fundamentos utilizados na 

decisão recorrida. 

Ante todo o exposto, restringindo-se aos aspectos jurídicos referentes à demanda posta, 

a Comissão de Seleção sugere ao plenário do Crea-PR o conhecimento e parcial 

provimento do recurso apresentado pelas Entidade de Classes, com aprovação da 

proposta conforme detalhes nas deliberações citadas acima nos itens acima. 

Por fim, segue a deliberação dos recursos analisados pela Comissão de Seleção para 

apreciação e homologação deste pleno. 

Documento assinado no SEI pelo presidente da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público 

005/2019-DRI (Eng. Mec. Silmar Brunatto Van Der Broocke) 

 

 


