
 

 

 
 

ANÁLISE DE RECURSOS 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SECTUR Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3156/2022 
OBJETO: visa formar comissão eleitoral composta por 06 (seis) integrantes, sendo 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo e 03 (três) representantes da Sociedade Civil, pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, residentes na cidade e com 
inscrição homologada no cadastro cultural da Secretaria de Cultura e Turismo, para instituição do Conselho Municipal de Política Cultural. 
 
Após análise técnica pela Comissão de Seleção do Chamamento Público, instituída pela Portaria GP – 194/2021, acerca dos recursos 
interpostos pelos candidatos abaixo face às suas inabilitações na ETAPA 1, resolvo e o torno público o resultado abaixo:  
 

NOME DO RECORRENTE CPF/MF RESULTADO 
 
ANTONIO FRANCISCO ROSÁRIO MUÑOZ   
 

 
XXX.326.308-XX 

 

 
IMPROCEDENTE, pois o candidato não 
anexou todos os documentos exigidos no 
Edital no período das inscrições, sendo 
impossível fazê-lo nesta fase recursal, 
conforme dispõe o item 3.5 do edital. 
 

 
CELSO CORREA DE FREITAS 
 

 
XXX.630.427-XX 

 

 
IMPROCEDENTE, pois existia a exigibilidade 
para a apresentação do “Termo de 
Homologação”, conforme previa o item 
5.1.letra “a”. Sendo assim, não contemplou as 
condições de habilitação e não anexou todos os 
documentos no prazo das inscrições.  
 

 
ERIKA ROMANA MOREIRA MESQUITA 

 
XXX.067.271-XX 

 

 
PROCEDENTE, pois a área responsável pelo 
recebimento das inscrições revisou os trâmites 
administrativos e constatou que houve um 
equívoco por não terem visualizado a 
documentação completa dentro do anexo no 
referido e-mail. 

 
GABRIEL LOPES TOLEDO 
 
 

 
desconhecido 

 
INTEMPESTIVO, posto que o recurso fora 
interposto no dia 13 de abril, fora do prazo 
recursal. 
 

 
Esta é a última instância recursal da qual não cabe mais recurso, sendo assim, ficaram habilitados no presente Edital 03 (três) candidatos 
representantes da Sociedade Civil, quais sejam: ERIKA ROMANA MOREIRA MESQUITA, CPF Nº XXX.067.271-XX, LEANDRO 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CPF Nº XXX.509.148-XX E RAPHAEL MOSPHEL FRANÇA, CPF Nº XXX.233.468-XX. 
 
Não haverá necessidade de sorteio (Etapa 2) posto que o Edital exigia 03 (três) representantes da sociedade civil, número este atingido 
conforme item 1.1 do Edital. 
 
O presente resultado será publicado no site www.praiagrande.sp.gov.br – Link ESTRUTURA DE 
GOVERNO/LICITAÇÕES/CHAMAMENTO PÚBLICO, respectivamente, Diário Oficial do Estado e Jornal Gazeta do Litoral.  
 
 
Praia Grande, 18 de abril de 2022.  
 
 
Maurício da Silva Petiz 
Secretário de Cultura e Turismo 

 
 


