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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), através do Núcleo de Gestão do 

Porto Digital (NGPD), promove, juntamente com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), 

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovações (SDECTI) 

e o Projeto Parque Capibaribe o Travessias Capibaribe - Concurso Nacional de 

Passarelas no Recife, tendo como entidade coordenadora o Instituto de Arquitetos do 

Brasil - IAB e como apoio técnico o Instituto Jaime Lerner - IJL.  

1.2 O Travessias Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife, realizado em 

uma só etapa e por meio eletrônico, é um processo administrativo fundamentado na 

modalidade licitatória “Concurso” (Art. 22 da Lei n° 8666/93) para o projeto de duas 

passarelas sobre o Rio Capibaribe e seu entorno imediato (cabeceiras), localizadas na 

cidade do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil.  

1.3  As duas passarelas e suas cabeceiras serão destinadas exclusivamente para 

deslocamentos ativos (a pé, de bicicleta e outros) e fazem parte de um conjunto de outras 

passarelas previstas no PURA - Plano de Urbanização e Recuperação Ambiental do 

Parque Capibaribe (Anexo 6.3), sendo este Concurso essencialmente regido pelos 

princípios, conceitos e diretrizes estabelecidas pelo Projeto Parque Capibaribe, devendo-

se respeitar, na elaboração das propostas, o que consta nos materiais técnicos 

disponibilizados em anexo. 

1.4 O Concurso integra o CITinova, projeto multilateral realizado pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI) para a promoção da sustentabilidade nas cidades 

brasileiras por meio de tecnologias inovadoras e planejamento urbano integrado. Com 

financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês), este 

projeto é implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e executado na capital pernambucana em parceria com a Agência Recife para 

Inovação e Estratégia (ARIES) e o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). 

https://docs.google.com/document/d/12HJ_qulTc4fCv23PCJTIJQ_I-FpDKL8Xb6oju1dXgSA/edit#heading=h.1t3h5sf
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1.5 Deverão ser enviadas, para apreciação da Comissão Julgadora, propostas à nível de 

Anteprojeto que atendam as diretrizes, indicações e determinações apresentadas neste 

Edital e no conjunto de documentos intitulado “Bases do Concurso”, detalhado no Item 

08 deste Edital.  

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 O presente processo administrativo, seguindo os moldes da modalidade Concurso reger-

se-á pela Norma Interna 01-2001 (Regulamento de Contratações, Compras e 

Alienações) do Núcleo de Gestão do Porto Digital e, subsidiariamente, pela Lei Federal 

n° 8.666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações, em especial o art. 13, § 1º, segundo o 

qual os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 

deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de Concurso; 

2.2 Como disposições auxiliares, temos ainda a Lei Federal n° 12.378/2010, que regula o 

exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista; a Lei Federal n° 5.194/1966, que regula 

o exercício da profissão da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia e pelas “Normas 

do Instituto de Arquitetos do Brasil para a Organização de Concursos”, aprovadas na 

145ª Reunião do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil – COSU, em 21 

de abril de 2014.  

3. OBJETIVO  

3.1 O presente Concurso tem como objetivo selecionar a melhor e mais adequada 

proposta arquitetônica, urbanística e estrutural para duas passarelas sobre o Rio 

Capibaribe e seu entorno imediato (cabeceiras), visando a contratação da proposta 

vencedora, conforme cláusulas constantes no Termo de Referência da Contratação e na 

Minuta do Contrato (Anexo 8) para desenvolvimento do Projeto Executivo e 

Complementares de Engenharia.  
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 4. OBJETO DO CONCURSO  

4.1 O objeto do Concurso consiste na apresentação de um Anteprojeto de Arquitetura e 

Urbanismo com Solução Estrutural para duas passarelas (aqui denominadas Passarela 

01 e Passarela 02) e seu entorno imediato (Cabeceiras A, B, C e D), que deverão ser 

projetadas para permitir que pedestres, ciclistas e usuários de outros modais ativos 

possam cruzar o Rio Capibaribe em dois trechos da cidade. 

4.2  O Trecho I, composto pela Passarela 01 e pelas Cabeceiras A e B, está localizado entre 

a Praça Compositor Antônio Maria e a Rua Marcos André, nos bairros de Santana e 

Torre, respectivamente.   

4.3 O Trecho II, composto pela Passarela 02 e pelas Cabeceiras C e D, está localizado entre 

a Rua Marcos André e o lote 1559 da Avenida Rui Barbosa, atual sede do Conselho 

Estadual de Educação, nos bairros Torre e Graças, respectivamente.  

4.4 As propostas para as duas passarelas e suas respectivas cabeceiras deverão ser 

desenvolvidas com base no conteúdo do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e 

demais documentos que integram as Bases do Concurso. 

5. COORDENAÇÃO 

5.1  A coordenação do Concurso ficará a cargo do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, 

representado pela Coordenadora Geral Arq. Laís Petra Lobato Martins - CAU A124338-

1 e Coordenador Adjunto Arq. Cristiano Borba - CAU A45452-4, com suporte técnico e 

administrativo dos realizadores, a Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e 

o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). 

5.2  A Coordenação do Concurso tem como responsabilidades: 

5.2.1 Contribuir, junto à ARIES, ao Projeto Parque Capibaribe e ao Instituto Jaime Lerner 

e com a elaboração do Edital e das Bases do Concurso; 
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5.2.2 Prover os meios e materiais necessários para divulgação e distribuição das 

informações relativas ao Concurso; 

5.2.3 Receber, controlar e homologar as inscrições que atenderem aos requisitos 

exigidos neste Edital; 

5.2.4 Responder às consultas de acordo com o Edital do Concurso e demais Bases, 

considerando que todas as respostas serão incorporadas às Bases do Concurso e 

levadas ao conhecimento da Comissão Julgadora; 

5.2.5 Organizar a recepção das propostas e prepará-las para a avaliação da Comissão 

Julgadora; 

5.2.6 Zelar e proceder para assegurar a não-identificação da autoria das propostas, 

verificando a inexistência de marcas identificadoras, durante todo o processo do 

Concurso e do julgamento, garantindo absoluto sigilo até a divulgação final dos 

resultados; 

5.2.7 Elaborar um relatório sobre as propostas que estiverem aptas para julgamento, bem 

como sobre aquelas que apresentarem irregularidades, discriminando, neste caso, 

o motivo de sua irregularidade. O relatório será entregue para avaliação e 

deliberação da Comissão Julgadora, no ato de sua instalação; 

5.2.8 Instalar a Comissão Julgadora; 

5.2.9 Acompanhar todas as fases do processo de julgamento dos Concursos, prestando 

todo apoio necessário à comissão julgadora; 

5.2.10 Colaborar com a ARIES na habilitação das pessoas jurídicas indicadas pelos 

responsáveis técnicos das propostas classificados em primeiro, segundo e terceiro 

lugares, com o suporte administrativo e jurídico do NGPD; 
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5.2.11 Colaborar com a ARIES nas tratativas para assinatura do contrato com a pessoa 

jurídica indicada pela equipe declarada vencedora do certame, com o suporte 

administrativo e jurídico do NGPD. 

5.3 A Coordenação deverá ter sua presença garantida no processo de julgamento do 

Concurso, sem direito à voto.  

5.4 A Coordenação do Concurso poderá contar com colaboradores do IAB, da ARIES, do 

IJL e/ou de outros órgãos competentes vinculados ao objeto do Concurso para atuar 

enquanto consultor(es) técnico(s) do Concurso, provendo esclarecimentos sobre 

procedimentos legais e questões técnicas que afetem a avaliação das propostas, o(s) 

qual(is) poderá(ão), inclusive, participar do julgamento, sem direito a voto. 

5.5 A Coordenação deverá denunciar qualquer irregularidade que implique na 

desclassificação das propostas concorrentes, ou na anulação do julgamento por quebra 

de sigilo ou desobediência ao Edital e às Bases do Concurso. 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão se inscrever como Responsável Técnico(a) de Equipe de Projeto 

profissionais diplomados, legalmente habilitados e devidamente cadastrados e em 

situação regular perante seu respectivo Conselho profissional: Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e em 

pleno gozo de seus direitos profissionais, residentes e domiciliados no Brasil. O 

profissional inscrito será o responsável técnico pela proposta enviada e o único 

responsável para os efeitos das obrigações inerentes às Bases do Concurso.  

6.1.1 Para profissionais devidamente habilitados no CREA, somente serão aceitas 

inscrições de Engenheiros Civis. 
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6.2  O(a) Responsável Técnico(a) deverá indicar pessoa jurídica brasileira, do ramo de 

Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, devidamente cadastrada e em situação 

regular perante o seu respectivo Conselho, para eventual futura contratação. 

6.3  O(a) Responsável Técnico(a) deverá indicar equipe mínima para elaboração da 

proposta. 

6.3.1 A equipe mínima exigida para a elaboração das propostas deverá ser composta 

por 01 (um/uma) Arquiteto(a) e Urbanista com experiência em projeto de 

desenho urbano e 01 (um/uma) Engenheiro(a) Civil com experiência em 

projeto estrutural. 

6.3.2 O(a) Responsável Técnico(a) pela equipe poderá ser um dos profissionais 

indicados na equipe mínima. 

6.4  Caberá a(o) Responsável Técnico(a) a realizar a inscrição: 

6.4.1 A integral responsabilidade técnica pela elaboração da proposta; 

6.4.2 Cumprir e responder pelos requisitos de equipe mínima, de acordo com o Item 

6.3 deste Edital.  

6.4.3 Em caráter de exclusividade, formular consultas à Coordenação do Concurso. 

6.5 Não poderão ser indicadas pessoas jurídicas: 

6.5.1 Que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não 

funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 

bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar 

com a Prefeitura da Cidade do Recife; 
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6.5.2 Que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou de 

contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, 

estadual, distrital ou municipal, da Administração Pública direta ou indireta; 

6.5.3 Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de 

agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

administração pública da Prefeitura da Cidade do Recife em que este exerça cargo 

em comissão ou função de confiança por meio de:  

I -  Contrato de serviço terceirizado; 

II - Contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - Convênios e os instrumentos equivalentes. 

6.6 No ato da contratação da proposta vencedora, o Responsável Técnico deverá 

demonstrar o seu vínculo jurídico com a pessoa jurídica indicada. 

6.6.1 O disposto no Item 6.5 também é válido para o pagamento da premiação das 

equipes classificadas em 2º e 3º lugar. 

6.6.2 O vínculo jurídico poderá ser comprovado pelo Registro Comercial, Ato 

Constitutivo, Estatuto, Contrato Social, Comprovação de Responsabilidade Técnica 

junto ao CAU ou Contrato de Prestação de Serviços.  

6.6.3 É vedada a indicação de uma mesma pessoa jurídica em mais de uma 

proposta, mesmo que indicada por responsável técnico distinto. 

6.6.4 Em caso de inscrições que indiquem a mesma pessoa jurídica, será apenas 

considerada como válida a primeira inscrição, sendo a segunda considerada 

desclassificada. 
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6.7  É vedada a participação de qualquer profissional em mais de um trabalho, seja na 

condição de responsável técnico, autor, coautor, colaborador, integrante de equipe, 

consultor ou em qualquer outra condição.  

6.8 É vedada a participação, a qualquer pretexto – na forma de pessoa física ou jurídica, 

seja na condição de responsável técnico, autor, coautor, colaborador, integrante de 

equipe, consultor ou em qualquer outra condição – de profissionais que incorrem nas 

seguintes situações: 

6.8.1 Sejam dirigentes, conselheiros e empregados, integrantes ou vinculados aos 

quadros do NGPD, da ARIES, do Instituto Jaime Lerner e da Prefeitura da Cidade 

do Recife; 

6.8.2 Sejam membros do Conselho Diretor do IAB/PE e da Direção Nacional do IAB; 

6.8.3 Sejam membros da Comissão Julgadora; 

6.8.4 Sejam membros da Coordenação do Concurso; 

6.8.5 Sejam sócios formais, ascendentes e descendentes, cônjuges, companheiros, 

enteados e irmãos das pessoas referidas nos subitens 6.8.1. a 6.8.4. 

6.8.6 Subsistirá o impedimento mesmo em relação às pessoas que tenham se 

afastado da situação impeditiva, salvo se o afastamento tiver ocorrido antes da data 

da primeira publicação do aviso de divulgação deste Edital. 

6.9 Poderão participar do certame, organizadas sob a forma de consórcio, pessoas jurídicas 

do ramo de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, organizadas para a prestação 

de serviços relacionados com o objeto do concurso, devendo ser apontadas todas as 

pessoas jurídicas participantes no ato da inscrição. 



 

10 

  

6.10 Serão considerados inscritos neste Concurso todos os profissionais que atenderem 

aos requisitos deste Edital, preencherem as informações corretamente e enviarem a 

documentação comprobatória exigida no formulário de inscrição eletrônico, disponível 

no site oficial do Concurso https://www.travessiascapibaribe.com.br. 

6.11 A inscrição no presente Concurso implica a aceitação, pelos concorrentes, das 

condições estabelecidas neste Edital e nos documentos que compõem as Bases do 

Concurso. 

6.12 A Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES), o Núcleo de Gestão do Porto 

Digital (NGPD) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) não serão, sob qualquer 

hipótese, responsáveis pelas relações jurídicas de trabalho, de prestação de serviços ou 

outra modalidade de contratação existente entre a sociedade de prestação de serviços 

de arquitetura e urbanismo contratada e os profissionais integrantes da equipe técnica 

que com ela executarão os trabalhos objeto do concurso. 

6.12.1 Para os fins de cumprimento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, 

cíveis e previdenciárias, a pessoa jurídica contratada poderá firmar com os 

profissionais integrantes da equipe técnica contratos em que prestem seus serviços 

como profissionais liberais (pessoa física) ou por meio de pessoas jurídicas das 

quais eles façam parte e que tenham por objeto a prestação dos serviços que 

executarão no interesse do concurso. 

7. INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições estarão abertas durante o período estabelecido no Item 9 (Cronograma), e 

somente poderão ser realizadas por meio eletrônico, no site oficial do Concurso 

https://www.travessiascapibaribe.com.br.  

7.2 As inscrições se encerrarão às 23h59 do dia 22/08/2022, observado o horário oficial de 

Brasília. 

http://www.travessiascapibaribe.com/
http://www.travessiascapibaribe.com/
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7.3 A Coordenação do Concurso não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 

recebida que alegue motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 

fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

7.4 No momento da inscrição deverá ser preenchido o Formulário de Identificação indicado 

no site oficial do Concurso https://www.travessiascapibaribe.com.br, contendo 

informações do profissional designado como Responsável Técnico e da pessoa jurídica 

indicada para eventual contratação. 

7.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 

dos(as) participantes, dispondo a Coordenação do Concurso o direito de excluir aquele 

que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira. 

7.6 O comprovante de inscrição do(a) em nome do Responsável Técnico estará disponível 

no endereço eletrônico https://www.travessiascapibaribe.com.br, por meio da página de 

acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva 

do(a) responsável técnico pela equipe a obtenção deste documento. 

7.7 Deverão ser enviados, no ato da inscrição, os seguintes documentos, digitalizados em 

formato PDF, JPG ou PNG, com tamanho máximo de 5MB: 

7.7.1 Carteira de Identidade ou Carteira Profissional do(a) profissional designado(a) 

como Responsável Técnico(a); 

7.7.2 Comprovante de regularidade do(a) profissional designado(a) como 

Responsável Técnico(a) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) mediante apresentação de 

“Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física” emitida nos últimos 90 dias; 

7.7.3 Declaração de Anuência e Conformidade da Pessoa Jurídica às exigências do 

Edital (Anexo 02); 

http://www.travessiascapibaribe.com/
http://www.travessiascapibaribe.com/
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7.7.4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica indicada 

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) emitida nos últimos 90 dias; 

7.8 A nomeação da equipe completa responsável pela elaboração da proposta (equipe 

mínima, autores, colaboradores, consultores, demais membros da equipe) deverá ser 

feita posteriormente, na etapa de envio da proposta, em formulário de identificação a ser 

preenchido no campo específico indicado na área de “Envio dos Projetos”, no site oficial 

do Concurso https://www.travessiascapibaribe.com.br. 

7.9 Uma vez recebidas pela Coordenação do Concurso e em conformidade com as 

exigências deste Edital, as inscrições serão homologadas conforme data prevista no Item 

9 (Cronograma), vencidas todas as etapas de recurso. 

7.10 A comunicação de homologação e o código de inscrição do participante serão 

enviados para o endereço eletrônico fornecido no ato da inscrição, e ficarão disponíveis 

para visualização na página de acompanhamento. 

7.11 O código de inscrição deverá ser utilizado no ato do envio da proposta para fins de 

garantia do anonimato. 

     8. BASES DO CONCURSO 

O conjunto de documentos intitulado “Bases do Concurso” é destinado a divulgar e 

estabelecer todos os pormenores técnicos e procedimentos administrativos a serem 

cumpridos por todas as partes envolvidos no Concurso. Integram as Bases deste Concurso 

os seguintes anexos:  

8.1  ANEXO 1 - Termo de Referência do Concurso; 

8.2  ANEXO 2 – Declaração de Anuência e Conformidade da Pessoa Jurídica 

8.3  ANEXO 3 – Modelo de Prancha-padrão e Prancha Síntese: 

8.3.1 ANEXO 3.1 – Pranchas Padrão; 

http://www.travessiascapibaribe.com/
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8.3.2 ANEXO 3.2 – Prancha Síntese; 

8.4  ANEXO 4 – Termo de Cessão de Direitos Autorais e Patrimoniais; 

8.5  ANEXO 5 – Documentos de Apoio – Área de Intervenção: 

8.5.1 ANEXO 5.1 - Planta de Situação (dwg/pdf); 

8.5.2 ANEXO 5.2 - Delimitação das Áreas de Intervenção (dwg/pdf); 

8.5.3 ANEXO 5.3 - Mapas: Uso do Solo, Sistema Viário, Espaços Públicos e Equipamentos 

Urbanos (dwg/pdf); 

8.5.4 ANEXO 5.4. - Fotos do Entorno; 

8.5.5 ANEXO 5.5 - Fotos e Vídeos Aéreos (Drone); 

8.5.6 ANEXO 5.6 - Levantamento Topográfico Planialtimétrico; 

8.5.7 ANEXO 5.7 - Relatórios de Sondagem de Solo; 

8.6  ANEXO 6 - Documentos de Apoio - Projeto Parque Capibaribe e Recife 500 Anos: 

8.6.1 ANEXO 6.1 - Apresentação Geral Projeto Parque Capibaribe; 

8.6.2 ANEXO 6.2 - Livro Parque Capibaribe:  A reinvenção do Recife Cidade Parque; 

8.6.3 ANEXO 6.3 - Plano Urbanístico de Recuperação Ambiental – PURA; 

8.6.4 ANEXO 6.4 - Diretrizes para Elaboração de Projetos Urbanísticos e Paisagísticos 

do Parque Capibaribe 

8.6.5  ANEXO 6.5 - Projeto de Urbanização Santana-Jaqueira (Cabeceira A); 

8.6.6 ANEXO 6.6 - Projeto de Urbanização Rua Marcos André-Beira Rio (Cabeceiras B-

D); 

8.6.7 ANEXO 6.7 - Projeto de Urbanização Jaqueira-Baobá (Cabeceira C); 

8.6.8 ANEXO 6.8 - Livro Recife 500 Anos (2ª Edição); 
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8.7 ANEXO 7 – Legislação: 

8.7.1 ANEXO 7.1 - Lei Nº 16.930/2003- Código do Meio Ambiente e do equilíbrio ecológico 

do Recife: 

8.7.2 ANEXO 7.2 - Normas da autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e 

lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras; 

8.7.3 ANEXO 7.3 - Plano Diretor do Recife; 

8.7.4 ANEXO 7.4 - Lei Nº 18.014/2014. Sistema Municipal de Unidades Protegidas- SMUP; 

8.7.5 ANEXO 7.5 - Normas da Secretária do Patrimônio da União; 

8.7.6 ANEXO 7.6 - ABNT NBR 9050: 2020 - Norma de Acessibilidade; 

8.7.7 ANEXO 7.7 - ABNT NBR 6537: 2016 - Acessibilidade- Sinalização tátil no piso- 

Diretrizes para elaboração de projetos e instalação; 

8.7.8 ANEXO 7.8 - Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000; 

8.7.9 ANEXO 7.9 - NBR 14.718:2019 (Guarda-corpos para edificação - Requisitos, 

procedimentos e métodos de ensaio); 

8.8 ANEXO 8 – Documentos para contratação do Projeto Executivo e Complementares de 

Engenharia: 

8.8.1 ANEXO 8.1 – Termo de Referência para Contratação do Projeto Executivo; 

8.8.2 ANEXO 8.2 – Minuta do Contrato. 
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9. CRONOGRAMA 

ETAPA 01 - INSCRIÇÕES  

Inscrições 07/07 a 21/08/2022 

Resultado das inscrições  Até 23/08/2022 

Recursos 24/08 a 30/08/2022 

Homologação das inscrições 01/09/2022 

ETAPA 2 - CONSULTAS E RESPOSTAS  

Recebimento das Consultas 11/07 a 21/08/2022 

Respostas às Consultas 15/07 a 29/08/2022 

ETAPA 3 - ENVIO DE PROPOSTAS 

Envio de propostas 08/09 a 11/09/2022 

ETAPA 4 - JULGAMENTO  

Avaliação e Decisão pela Comissão Julgadora 14/09 a 16/09/2022 

ETAPA 5 - RESULTADO  

Divulgação dos vencedores e menções honrosas  19/09/2022 

Recursos 20/09 a 26/09/2022 

Apresentação das contrarrazões 27/09 a 30/09/2022 

Resultado após análise dos recursos 05/10/2022 

ETAPA 6 - HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL 

Envio de documentação para habilitação dos premiados  20/09 a 28/09/2022 

Resultado de análise da documentação  07/10/2022 

Prazo para recursos 10/10 a 18/10/2022 

Contrarrazões 19/10 a 25/10/2022 

Homologação dos resultados 28/10/2022 

Cerimônia de premiação e assinatura do contrato 31/10/2022 
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10. CONSULTAS 

10.1 As consultas relativas às Bases do Concurso deverão ser encaminhadas, sem 

identificação dos consulentes, por meio de formulário de consulta, no campo específico 

indicado na área de “Consultas”, no site oficial do Concurso 

https://www.travessiascapibaribe.com.br durante o período estipulado no Cronograma 

(Item 9). 

10.2 A Coordenação do Concurso é a instância para a qual os consulentes deverão se 

dirigir, durante todo o certame, para eventuais consultas e pedidos de esclarecimentos 

sobre o Edital e as Bases do Concurso; 

10.3 A Coordenação do Concurso fará o registro, a análise das consultas e formulará as 

respostas;  

10.4 A Coordenação divulgará as respostas às consultas em blocos, sem identificação dos 

consulentes, na área de “Respostas às Consultas”, no site oficial do Concurso 

https://www.travessiascapibaribe.com.br. 

10.5 As respostas dar-se-ão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis de seu recebimento pela 

Coordenação, conforme o Cronograma (Item 9). 

10.6 A Coordenação do Concurso, por iniciativa própria, poderá também encaminhar aos 

inscritos e à Comissão Julgadora informações suplementares que julgar necessárias. 

10.7 Todas as respostas às consultas e informações suplementares eventualmente 

publicadas por iniciativa da Coordenação passarão a fazer parte integrante das Bases 

do Concurso e serão levadas ao conhecimento da Comissão Julgadora, sendo de 

exclusiva responsabilidade dos participantes consultar periodicamente o conteúdo do 

site oficial do Concurso https://www.travessiascapibaribe.com.br. 

http://www.travessiascapibaribe.com/
http://www.travessiascapibaribe.com/
http://www.travessiascapibaribe.com/
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10.8 Não serão atendidas consultas ou pedidos de esclarecimentos solicitados 

pessoalmente, por e-mail, por telefone, ou por quaisquer outros meios que não os 

estabelecidos no presente Edital e, tampouco, aqueles solicitados fora do prazo 

estabelecido no Cronograma ou, ainda, aqueles eventualmente dirigidos a outros 

membros das entidades promotoras. 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

11.1 Este Edital poderá ser impugnado em até 05 (cinco) dias úteis antes do prazo final 

para inscrições, devendo as razões serem encaminhadas por escrito, através dos canais 

oficiais de comunicação do Concurso. 

11.2 As razões de impugnação ao Edital deverão ser endereçadas à Coordenação do 

Concurso e protocoladas através do site oficial do Concurso a partir da data de início 

das inscrições. 

11.3 A Coordenação do Concurso decidirá sobre a impugnação, que não tem efeito 

suspensivo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contando do recebimento da impugnação. 

11.4  Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, se for o caso. 

11.5 Todas as eventuais impugnações e respostas a elas serão publicadas no site oficial 

do Concurso. 

12. NORMAS DE APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

12.1 As propostas deverão ser apresentadas em nível de Anteprojeto de forma 

padronizada, observando-se rigorosamente as normas descritas no Termo de 

Referência (Anexo 1), valendo-se os inscritos dos modelos de prancha disponibilizados 

no Anexo 3, na área de “Bases do Concurso”, no site oficial do Concurso - 
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https://www.travessiascapibaribe.com.br, de maneira a uniformizar a avaliação da 

Comissão Julgadora e a preservar o sigilo de autoria até o final do julgamento. 

12.2 A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em 04 (quatro) pranchas 

tamanho A2, dispostas na posição horizontal, numeradas de 01 a 04 e em formato 

PDF, conforme modelo de prancha disponível no Anexo 3. 

12.3 A distribuição e a forma de apresentação do conteúdo das pranchas são livres, desde 

que seja preservado o anonimato e seguidos os itens mínimos e procedimentos 

descritos neste Edital e no Termo de Referência (Anexo 1). 

12.4 Adicionalmente às 04 (quatro) pranchas tamanho A2 deverá ser enviada 01 (uma) 

Prancha Síntese tamanho A1 na posição vertical, em formato PDF, conforme modelo 

disponível no Anexo 3, que apresente a síntese da proposta para fins de exposição, com 

conteúdo e forma livres, respeitados o anonimato e os procedimentos descritos neste 

Edital.  

12.5 As 04 (quatro) pranchas tamanho A2 deverão ser dispostas em um único arquivo 

que não poderá ultrapassar 30 MB (trinta megabytes) e a Prancha Síntese tamanho A1 

deverá ser enviada de forma individual e seu arquivo não poderá ultrapassar 5 MB (cinco 

megabytes). 

12.6 Todas as pranchas poderão ser nomeadas da forma que melhor convier ao 

participante, uma vez que o sistema renomeará os arquivos, seguindo um algoritmo 

aleatório para garantia do sigilo. 

12.7 As pranchas não poderão conter marcas, símbolos, pseudônimos, nomes ou qualquer 

outro tipo de elemento que permita alguma identificação, sob pena de desclassificação. 

http://www.travessiascapibaribe.com/
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12.8 Os textos descritivos e justificativos da proposta deverão estar contidos nas próprias 

pranchas, podendo ser disposto em bloco em uma única prancha ou distribuído por 

todas elas. 

12.9 A apresentação das elevações bidimensionais poderá ser substituída, a critério do 

concorrente, por imagens que as representem. 

12.10  A critério do concorrente, poderão ser incluídos textos, fotomontagens, perspectivas, 

croquis, imagens de maquetes, detalhes construtivos, com total liberdade de 

apresentação, composição e representação. 

12.11  Os desenhos e os textos poderão ser executados em qualquer técnica instrumental e 

processo gráfico. 

12.12  As propostas devem estar representadas em escala que permita a boa compreensão 

das ideias e soluções técnicas, valendo-se dos recursos gráficos que o(s) autor(es) 

julgar(em) mais convenientes, com total liberdade de criação e proposição na 

diagramação das propostas.  

12.13  Não serão aceitas propostas que contenham links de direcionamento para conteúdos 

externos, animações, vídeos, gifs animados ou outros recursos que não o de imagens 

estáticas e texto, anexados ao corpo dos arquivos em PDF. 

12.14  O concorrente deverá apresentar uma proposta finita e completa para o julgamento, 

não sendo aceitas variações alternativas de uma mesma proposta. 

12.15  A proposta completa deverá ser enviada por meio do site oficial do Concurso, através 

do formulário eletrônico no campo específico indicado na área de “Envio dos Projetos” 

dentro do prazo especificado no Cronograma (Item 09). 
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12.16  A área de envio da proposta somente será liberada na plataforma do concurso 

somente após a homologação da inscrição.  

12.17  Além do envio das propostas, os participantes deverão listar os nomes da equipe 

completa em ficha de identificação própria, no campo específico indicado no formulário 

eletrônico de “Composição da Equipe”, no site oficial do Concurso, e efetuar o envio de 

02 (duas) imagens digitais separadas que melhor representem a proposta, em formato 

.JPG padrão de cor RGB, orientação horizontal, com tamanho mínimo de 900x600 pixels 

e máximo de 3.000x2.000 pixels, em dimensões tais que garantam a proporção 3x2. 

12.18  As propostas, a listagem com os nomes das equipes completas e as imagens serão 

recebidas pela equipe de Tecnologia da Informação responsável pela construção e 

manutenção do site oficial do Concurso, sem participação da Coordenação do 

Concurso, que terá acesso ao material enviado pelo proponente apenas posteriormente, 

sem qualquer identificação de autoria, para disponibilização à Comissão Julgadora. 

12.19  Não serão aceitas propostas entregues diretamente pelos concorrentes na sede da 

ARIES, do NGPD ou em qualquer outro meio que não seja o site oficial do Concurso, 

nos termos deste Edital. 

12.20  Em nenhuma hipótese, sob qualquer pretexto, serão aceitas propostas que forem 

enviadas em desacordo com a forma e os prazos previstos neste Edital e/ou em 

desacordo com os demais documentos das Bases do Concurso, sob pena de 

desclassificação. 

13. COMISSÃO JULGADORA E JULGAMENTO 

13.1 A Comissão Julgadora será composta por 07 (sete) membros titulares e 03 (três) 

membros suplentes, norteando-se pelo 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) para alcance de paridade de gênero na composição.  
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13.1.1 Farão parte da composição membros indicados pelas seguintes instituições: 

13.1.1.1. Agência Recife para Inovação e Estratégia - ARIES (promotora), com 01 

(uma) indicação; 

13.1.1.1. Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB (coordenador), com 02 (duas) 

indicações; 

13.1.1.1. Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco – CAU/PE, com 01 

(uma) indicação; 

13.1.1.1. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PE com 01 (uma) 

indicação; 

13.1.1.1. Prefeitura da Cidade do Recife, através do Projeto Parque Capibaribe com 

01 (uma) indicação; 

13.1.1.1. Prefeitura da Cidade do Recife, através da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, com (01) uma indicação. 

13.2 A lista com a nominata dos membros titulares e suplentes será publicada no site do 

Concurso em até 15 (quinze) dias após o início das inscrições.  

13.3 Caso ocorra o impedimento da participação de qualquer um dos jurados, até a hora do 

julgamento, haverá a indicação do seu substituto/suplente pela Coordenação do 

Concurso.  

13.4 O julgamento das propostas enviadas ocorrerá de forma remota conforme data 

especificada no Item 9 (Cronograma); 

13.5 Caberá à Comissão Julgadora a avaliação das propostas concorrentes e a indicação 

dos premiados e eventuais menções honrosas, bem como eventuais desclassificações 

com base neste Edital e nas Bases do Concurso.  
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13.6 A Comissão Julgadora será instalada pela Coordenação do Concurso, que a 

acompanhará em todas as fases do processo de julgamento, sem direito a voto no 

tocante ao julgamento das propostas.  

13.7 No ato da instalação da Comissão Julgadora, a Coordenação colocará à sua 

disposição os documentos que integram as Bases do Concurso, o relatório de 

preparação do julgamento e as propostas enviadas, devidamente codificadas, em meio 

eletrônico.  

13.8 Serão disponibilizadas tanto as propostas que estiverem aptas para julgamento quanto 

aquelas que apresentarem irregularidades para conferência e tomada de decisão por 

parte da Comissão Julgadora, cujas deliberações serão devidamente registradas na 

primeira súmula como subsídio à ata final de julgamento. 

13.9 Caberá à Coordenação do Concurso o monitoramento dos aspectos legais e 

normativos do procedimento de julgamento e o apoio técnico e logístico à Comissão 

Julgadora no desempenho de suas tarefas. 

13.10  As sessões da Comissão Julgadora deverão ser registradas em súmulas, que 

subsidiarão a redação da ata final de julgamento, onde constarão, minimamente: data, 

hora, local, procedimentos, citação de relatório(s) recebido(s) da Coordenação do 

Concurso, critérios de julgamento e pareceres sobre as propostas premiadas. 

13.11  Caberá ao relator da Comissão Julgadora o registro da ata final de julgamento, que 

deve incluir um resumo do processo e os pareceres da Comissão Julgadora sobre as 

propostas premiadas e, caso haja, as menções honrosas, ressaltando as qualidades e 

as eventuais limitações de cada proposta premiada.  

13.12  No que tange à proposta vencedora, a Comissão Julgadora deverá apresentar, se for 

o caso, recomendações a serem observadas no desenvolvimento das etapas 

subsequentes, detalhadas no Termo de Referência da Contratação e na Minuta do 

Contrato;  
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13.13  São critérios básicos de avaliação das propostas, a serem considerados pela 

Comissão Julgadora, sem ordem de importância: 

13.13.1 Aspectos plásticos e estéticos; 

13.13.2 Clareza e coerência na apresentação gráfica, conceitual e textual; 

13.13.3 Valorização da acessibilidade, dos espaços livres públicos e respeito às 

preexistências; 

13.13.4 Atendimento às orientações e determinações contidas no Termo de Referência; 

13.13.5 Funcionalidade e economicidade; 

13.13.6 Sistema estrutural proposto, levando em conta exequibilidade e viabilidade 

econômica e técnico-construtiva; 

13.13.7 Eficiência e custos de manutenção das soluções propostas; 

13.13.8 Inovação orientada para a sustentabilidade 

13.13.9 Manutenção da navegabilidade do Rio Capibaribe; 

13.13.10 Relação com a paisagem do Rio Capibaribe; 

13.13.11 Adequação às normas técnicas pertinentes, inclusive àquelas de acessibilidade 

universal. 

13.14  Não há hierarquia ou caráter eliminatório nos critérios básicos de avaliação citados, 

que deverão ser apreciados de forma integrada pela Comissão Julgadora, com enfoque 

na avaliação qualitativa da totalidade da proposta. 

13.15  A análise e o julgamento das propostas serão realizados considerando seu nível de 

alcance e alinhamento aos critérios básicos de avaliação e às diretrizes contidas nas 

Bases do Concurso, assim como a qualidade e coerência entre os desenhos, textos e 

demais detalhamentos apresentados. 
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13.16  A Comissão Julgadora deverá eleger os 03 (três) primeiros classificados, por ordem 

de mérito, proclamando um único vencedor, sendo vedado qualquer empate entre as 

propostas analisadas. 

13.17  Caso julgue pertinente, a Comissão Julgadora poderá indicar possíveis Menções 

Honrosas. 

13.18  A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, caso não haja propostas que 

apresentem coerência com as Bases do Concurso, declarar que não houve 

apresentação de Anteprojeto devidamente qualificado. 

13.19  As decisões da Comissão Julgadora dar-se-ão por meio de sucessivas votações, 

tomando por base os critérios básicos de avaliação, sendo as decisões definitivas por 

maioria simples de voto. 

13.20  Os trabalhos da Comissão Julgadora são concluídos com a entrega à Coordenação 

da ata final de julgamento assinada por todos os membros da Comissão e com a 

resposta a eventuais recursos apresentados à organização do Concurso. 

14. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

14.1 A abertura dos envelopes de identificação dos Anteprojetos classificados em 1º 

(primeiro), 2º (segundo) e 3° (terceiro) lugares e de eventuais menções honrosas 

acontecerá em ato público, na presença dos entes promotores e organizadores do 

Concurso.  

14.2 O ato público realizar-se-á conforme data constante no Item 09 (Cronograma), em local 

e horário a definir, com transmissão ao vivo, havendo comunicação no site oficial do 

Concurso em caso de alterações no horário ou local.  

14.3 Após divulgação no ato público, as 3 (três) propostas classificadas em 1º (primeiro), 2º 

(segundo) e 3° (terceiro) lugares e as eventuais menções honrosas serão divulgados no 

site oficial do Concurso. 
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14.4 O prazo para eventuais recursos consta no Item 09 (Cronograma) e começará a contar 

a partir da divulgação no site oficial do Concurso. 

14.5 Uma vez conhecidos, as 3 (três) propostas classificadas em 1º (primeiro), 2º (segundo) 

e 3° (terceiro) lugares passarão à fase de habilitação, condição necessária para fazerem 

jus à premiação e, no caso do Anteprojeto classificado em primeiro lugar, à posterior 

contratação. 

14.6 Após concluída a fase de habilitação e a homologação, seu resultado final será 

divulgado no site oficial do Concurso. 

14.7 Todas as propostas recebidas e consideradas aptas para julgamento serão publicadas 

por tempo indeterminado, após concluída a fase de habilitação e a homologação do 

Concurso, no site oficial do Concurso e poderão fazer parte de exposições itinerantes e 

publicações. 

14.8 A cerimônia de premiação será realizada juntamente com a assinatura do contrato, 

conforme Item 9 (Cronograma). 

15. RECURSOS 

15.1 Caberão, em face dos atos praticados durante o Concurso, os recursos previstos neste 

Edital; 

15.2 Dos resultados do julgamento e da fase de habilitação do Concurso, qualquer 

concorrente poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, 

dentro do prazo estabelecido, para apresentação das razões do recurso, por escrito. 

15.3 Eventuais recursos deverão ser endereçados à Coordenação do Concurso e 

protocolados no site oficial do Concurso: https://www.travessiascapibaribe.com.br, 

ficando os demais concorrentes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

http://www.travessiascapibaribe.com/
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lhes assegurada vista imediata dos autos, a serem publicados no site oficial do 

Concurso.  

15.4 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos neste 

Edital e a falta de manifestação tempestiva e motivada pelo concorrente importará em 

decadência do direito de recorrer. 

15.5 O recurso contra atos e decisões terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará 

a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.6 A Coordenação do Concurso deverá julgar o recurso, com o embasamento da 

Comissão Julgadora, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contado da data final para sua interposição; ou, nesse mesmo prazo, a 

Coordenação do Concurso levará o recurso ao (cargo de gerência ou coordenação 

responsável) da (organizadora ou entidade promotora e organizadora), que deverá, 

neste caso, proferir decisão dentro dos intervalos 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

responsabilidade. 

15.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

publicados no site oficial do Concurso. 

15.8 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora do site oficial do Concurso. 

15.9 As decisões referentes ao julgamento, à habilitação e aos recursos serão comunicadas 

diretamente aos concorrentes por meio do site oficial do Concurso. 

15.10  Se o concorrente classificado em primeiro lugar for desclassificado após julgados 

eventuais recursos interpostos, proceder-se-á ao chamamento do classificado em 

segundo lugar, que será declarado vencedor, e assim sucessivamente, caso necessário, 

até o limite do terceiro lugar. 
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16. HABILITAÇÃO 

16.1 Para habilitação das pessoas jurídicas indicadas pelos responsáveis técnicos das 

propostas classificados em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3° (terceiro) lugares, deverão 

ser enviados à Coordenação do Concurso, nos prazos especificados no Item 9 

(Cronograma), os itens abaixo indicados, sendo condição necessária para fazerem jus 

à premiação e à posterior contratação: 

16.1.1 Prova do registro comercial, para os empresários individuais; 

16.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e 

atualizado, para as sociedades comerciais em geral, acompanhado do documento 

de eleição do(s) administrador(es), quando for o caso; 

16.1.3 No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo devidamente 

registrado, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

16.1.4 Comprovante de regularidade da pessoa jurídica junto ao Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

mediante apresentação de “Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física” 

emitida nos últimos 90 dias; 

16.2 A regularidade fiscal consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

16.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério 

da Fazenda; 

16.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos (CND) para com a Seguridade Social, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

16.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante;  

16.2.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela CEF; 
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16.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

16.2.6 Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 

nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 

últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria Certidão; 

16.2.7 Quando o domicílio da empresa Interessada for fora da cidade do Recife, 

adicionalmente, deverá apresentar o Comprovante de Cadastramento de Prestador 

de Outro Município (CPOM). A não apresentação deste documento implicará na 

retenção do ISS – Imposto sobre serviço para a Fazenda Municipal da Cidade do 

Recife, mesmo que a empresa não tenha domicílio nesta cidade. 

16.3  A qualificação técnica completar-se-á com a apresentação dos seguintes 

documentos: 

16.3.1 Comprovante de vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio 

de contrato de trabalho ou qualquer outro vínculo trabalhista; 

16.3.2 Comprovante de vínculo entre os membros da equipe mínima e a pessoa jurídica, 

por meio de contrato de trabalho ou qualquer outro vínculo trabalhista; 

16.3.3 Comprovante de regularidade do responsável técnico e dos profissionais que 

compõem a equipe mínima junto aos seus respectivos Conselhos Profissionais; 

16.3.4 Comprovação de aptidão da equipe mínima envolvida, por intermédio da 

apresentação de Atestados de Capacidade Técnica que comprovem aptidão no 

desempenho de atividade pertinente e/ou serviços compatíveis, em características, 

com o objeto deste Concurso;  

16.4 Entende-se como atividades/serviços compatíveis projetos de desenho urbano e 

paisagismo; projetos de parques ou praças com equipamentos urbanos de esporte, 
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cultura ou lazer; projetos urbanos que contenham pontes ou passarelas e projetos de 

regeneração urbana em frentes de rio. 

16.5 Apresentar declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores 

de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos,  perigosos  ou  insalubres, 

bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 

(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93); 

16.6 Caso a pessoa jurídica indicada pelo responsável técnico da proposta vencedora do 

Concurso não apresente a documentação e as condições legais exigidas dentro do 

prazo estipulado, ou caso venha a ser declarada inabilitada, a entidade organizadora 

contratará com a pessoa jurídica indicada pelo classificado em segundo lugar, que será 

declarado vencedor, e assim sucessivamente, caso necessário, até o limite do terceiro 

lugar. 

17. PREMIAÇÃO 

17.1 Além de diplomas específicos para os membros das equipes, os prêmios a serem 

atribuídos aos 3 (três) primeiros classificados pela Comissão Julgadora e devidamente 

habilitados junto à entidade promotora são os seguintes: 

1º colocado: R$ 51.744,00 (cinquenta e um mil setecentos e quarenta e quatro reais) 

2º colocado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

3º colocado: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

17.2 Os valores dos prêmios serão pagos às pessoas jurídicas indicadas pelos 

responsáveis técnicos das propostas classificadas em 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3° 

(terceiro) lugares e devidamente habilitadas, com os devidos abatimentos de impostos 

e encargos incidentes à data do pagamento. 
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17.3 Do valor da contratação serão deduzidos os valores pagos a título de premiação para 

a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar, sendo considerado como parte do 

pagamento pelo trabalho selecionado e contratado. 

17.4  A eventual recusa do primeiro classificado no Concurso para a assinatura do contrato 

caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, motivo pelo qual perderá o 

direito à premiação e à contratação, ficando sujeito à imposição das sanções legais 

cabíveis; 

17.5 As possíveis menções honrosas ou destaques definidos pela Comissão Julgadora 

receberão distinção por meio de diploma específico sem direito à premiação em espécie. 

17.6 Todos os autores das propostas recebidas e consideradas aptas para julgamento pela 

Comissão Julgadora receberão certificados digitais de participação, em até 60 

(sessenta) dias após a homologação do Concurso. 

17.7 Tabela de custos envolvidos na contratação da proposta vencedora do Concurso: 

Travessias Capibaribe - Concurso Nacional de Passarelas no Recife 

 Valores da Contratação 

Premiação 1º Colocado  
(Proposta Vencedora) 

R$ 51.744,00 (cinquenta e um mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais) 

Contratação da pessoa jurídica indicada 
pelo responsável técnico da proposta 
vencedora para desenvolvimento do 
Projeto Executivo de Arquitetura e 
Urbanismo e Complementares de 
Engenharia conforme termos deste Edital, 
demais documentos que compõem as 
Bases do Concurso (restante do valor 
considerando o pagamento da premiação 
enquanto 1º colocado)  

R$ 983.136,00 (novecentos e oitenta e três mil, 
cento e trinta e seis reais 

Valor Total do Contrato  
(Núcleo de Gestão do Porto Digital) 

R$ 1.034.880,00 (um milhão, trinta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta reais) 
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18. CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

18.1 À equipe vencedora, quando devidamente habilitada, está assegurada, como parte 

integrante da premiação, a imediata contratação para a execução do Projeto Executivo 

e Complementares de Engenharia, de acordo com os termos deste Edital e demais 

documentos que compõem as Bases do Concurso; 

18.2 O valor bruto do contrato a ser firmado entre o Núcleo de Gestão do Porto Digital 

(NGPD) e a pessoa jurídica indicada pelo responsável técnico da proposta vencedora é 

de R$ 1.034.880,00 (um milhão trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais) referente à 

execução do Projeto Executivo e Complementares de Engenharia para as duas 

passarelas e seu entorno imediato; 

18.3 Do valor da contratação serão deduzidos os valores pagos a título de premiação 

estabelecidos para o primeiro colocado, os quais são considerados como parte do 

trabalho selecionado e contratado. 

18.4  A contratação do Projeto Executivo e Complementares de Engenharia será decorrente 

do vencedor do Concurso e terá como prazo máximo 04 (quatro) meses para 

desenvolvimento de todos os serviços listados no Termo de Referência da Contratação 

e na Minuta do Contrato (Anexo 08). 

18.5 A vigência do contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura e terá validade de 

08 (oito) meses após o recebimento definitivo da última etapa dos serviços. A exclusivo 

critério da ARIES e do NGPD, a execução dos serviços poderá ser autorizada em partes, 

mediante a emissão de Ordem Parcial de Serviços. 

19. INFRAÇÕES E PENALIDADES 

19.1 A transgressão de algum concorrente às regras deste Edital, observada antes ou 

depois de julgados as propostas, ou mesmo após a promulgação dos resultados, 

implicará na eliminação da proposta, respondendo o responsável técnico, na forma da 
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Lei, aos eventuais processos pelos danos causados à Agência Recife para Inovação e 

Estratégia (ARIES) e ao Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD). 

19.2 A pessoa jurídica indicada que se recusar a assinar, injustificadamente, o Contrato 

dentro do prazo estabelecido no Item 9 (Cronograma), que fizer declaração falsa, 

ensejar o retardamento da execução do contrato ou que falhar ou fraudar na execução 

do objeto sofrerá as penalidades previstas neste Edital. 

19.3 Constituem penalidades aplicáveis durante o processo do Concurso: 

19.3.1 Desclassificação do concorrente. 

19.3.2 Impedimento de qualquer contratação futura junto ao NGPD e a ARIES; 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1 Os concorrentes autorizam à Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e ao 

Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) o direito de divulgação, em qualquer meio 

eletrônico e/ou impresso, dos Anteprojetos apresentados, imagens e pranchas, assim 

como das relações dos nomes dos profissionais responsáveis e/ou equipes do Concurso 

– na forma definida pelos inscritos na ocasião do envio, a qualquer tempo, sem que tal 

feito implique qualquer forma de remuneração a seus autores.  

20.2 Garantir-se-á a manutenção da originalidade e da integridade das propostas enviadas, 

já que estão vinculados à essas os dispositivos reguladores dos direitos autorais; 

20.3 Os concorrentes garantem que os direitos de propriedade intelectual resultantes da 

participação no presente Concurso não violam quaisquer direitos de propriedade 

intelectual de terceiros, isentando à ARIES e o NGPD de quaisquer reclamações de 

terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros; 

20.4 A pessoa jurídica indicada pelo responsável técnico da proposta vencedora somente 

será contratada após a autorização/cessão expressa dos direitos patrimoniais relativos 
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às propostas premiadas e desenvolvidos no âmbito do presente Concurso, ficando 

assegurada a possibilidade de utilização para os fins necessários à consecução do 

objetivo deste certame e a veiculação nos canais da ARIES, NGPD e Prefeitura da 

Cidade do Recife em ações de divulgação que forem necessárias, de acordo com o 

previsto no Edital e nas demais Bases do Concurso.  

20.5 Nenhuma indenização será devida aos concorrentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentos relativos a este Concurso. 

20.6 A ARIES e o NGPD poderão cancelar justificadamente o presente Concurso, em face 

de razões de seu interesse, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

20.7 O cancelamento do Concurso induz ao cancelamento do Contrato e os concorrentes 

não terão direito à indenização em decorrência do cancelamento, ressalvado o direito 

da Contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do Contrato. 

20.8 O vencedor deverá autorizar a ARIES e o NGPD a executar a proposta contratada 

quando esta julgar conveniente. 

20.9 Os casos omissos serão resolvidos pela ARIES e o NGPD, cujas normas ficam 

incorporadas a este Edital, independentemente de sua menção ou transição. 

20.10  Fica eleito o foro de Recife, Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas deste Concurso, com exclusão de qualquer outro. 

20.11  A proposta vencedora do Concurso declara aceitar todos os termos de contratação 

do Projeto Executivo e Complementares de Engenharia, conforme documentação 

disponibilizada no Anexo 08 deste Edital.  

20.12  Do tratamento dos dados pessoais:  
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20.12.1 A Coordenação do Concurso se compromete a proteger os direitos fundamentais 

de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural, relacionados ao tratamento de dados pessoais coletados para execução do 

objeto deste contrato, inclusive por meios digitais, garantindo aos Titulares de 

Dados Pessoais, notadamente os Responsáveis Técnicos e as equipes mínimas 

exigidas para elaboração das propostas, que os dados pessoais serão tratados de 

acordo com todas as orientações insertas na Lei nº 13.709/2018, de maneira que 

os dados coletados pela Coordenação do Concurso serão usados exclusivamente 

para viabilizar o cumprimento do objeto do concurso, manter um canal de 

comunicação e cumprir obrigações legais; 

 

20.12.2 Com a finalidade de cumprimento do objeto da contratação, a Coordenação do 

Concurso poderá utilizar os dados pessoais, incluindo, mas não se limitando a: 

20.12.2.1 Dados de qualificação: nome, sobrenome, CPF, RG, número de inscrição 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA); 

20.12.2.2 Dados de contato: endereço, CEP, cidade, estado; 

20.12.2.3 Dados vinculação profissional: contrato de trabalho com a pessoa jurídica 

que desenvolverá as atividades que são objeto do concurso; 

  

20.12.3 O tratamento dos dados pessoais será limitado às atividades necessárias para o 

alcance das finalidades de escolha do vencedor do concurso Travessias Capibaribe 

- Concurso Nacional de Passarelas no Recife, que deverá apresentar o projeto de 

duas passarelas sobre o Rio Capibaribe e seu entorno imediato (cabeceiras), 

localizadas na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil, divulgação do 

resultado do Concurso, bem como o exercício regular de direito, por determinação 

judicial ou por requisição da ANPD; 
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20.12.4 Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais mediante consentimento, 

indispensáveis à própria execução do concurso, esta será realizada após prévia e 

expressa manifestação do Titular de Dados Pessoais. Os dados assim coletados 

só poderão ser utilizados para as finalidades especificadas e em hipótese alguma 

poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. 

 

20.12.5 Os dados pessoais tratados serão armazenados pelo tempo necessário para os 

fins para os quais foram coletados, podendo o Titular de Dados Pessoais solicitar a 

eliminação dos seus dados pessoais, exceto se a manutenção do dado pessoal for 

expressamente autorizada por lei, ou regulamentação aplicável; 

 

20.12.6 Os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais 

coletados dos Titulares de Dados Pessoais, seguem um conjunto de premissas, 

políticas, especificações técnicas, em alinhamento com a legislação vigente e as 

melhores práticas de mercado; 

 

20.12.7 Os dados obtidos em razão do Concurso serão processados e armazenados de 

forma segura, por meio da adoção de práticas e medidas de segurança de cunho 

técnico, administrativo e organizacional, todas aptas à sua integral proteção, 

conforme critérios definidos pelos melhores padrões de mercado e em legislação 

aplicável, como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a 

apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas; 

 

20.12.8 A segurança adotada pela Coordenação do Concurso visa à proteção dos dados 

pessoais dos Titulares de Dados Pessoais contra situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como processamento discriminatório de informações. 
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20.12.9 A Coordenação do Concurso assume o compromisso com o tratamento 

adequado das informações e dados pessoais dos Titulares de Dados 

Pessoais e está fundamentado nos seguintes princípios: 

20.12.9.1 Confidencialidade: para que o acesso à informação seja obtido 

somente por parte do titular dos dados pessoais, ou pessoas autorizadas e 

quando realmente se faça necessário; 

20.12.9.2 Disponibilidade: de modo que os titulares de dados e as pessoas 

autorizadas tenham acesso à informação sempre que necessário; 

20.12.9.3 Integridade: com a exatidão e a completude da informação e seus 

respectivos métodos de processamento, além da transparência no trato com os 

envolvidos. 

20.12.9.4 A Coordenação do Concurso se compromete a informar aos titulares de 

dados pessoais, e aos órgãos de proteção de dados qualquer incidente de 

segurança que possa acarretar risco ou prejuízo relevante aos Dados Pessoais 

sob tratamento. 

 

20.12.10 Para que seja possível a execução do contrato decorrente do resultado do 

Concurso e para cumprimento de obrigação legal e regulatória, a Coordenação do 

Concurso poderá compartilhar os dados pessoais com autoridades públicas e 

regulatórias. 

 

20.12.11 No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 

Coordenação do Concurso, fica garantido que: 

20.12.11.1 A legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram 

o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e 

proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de 

restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro; 
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20.12.11.2 O tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi 

e continuará a ser feita de acordo com as disposições pertinentes da legislação 

sobre proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do 

Brasil. 

 

20.1.1 A Coordenação do Concurso notificará imediatamente os Titulares de Dados 

Pessoais sobre qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de 

seus dados pessoais para uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação 

da lei, por força de determinação legal. 

 

20.1.2 A Coordenação do Concurso notificará os Titulares de Dados Pessoais nas 

hipóteses em que seja necessário fornecer documentação que contenha seus 

dados pessoais, exclusivamente relacionada ao Concurso, para fins de 

cumprimento de obrigação legal. 

 

20.1.3 A pedido dos Titulares de Dados Pessoais a Coordenação do Concurso, 

apresentará as informações necessárias sobre o tratamento de seus dados 

pessoais, na forma definida nos incisos do art. 18, da Lei nº 13.709/2018, podendo 

a qualquer momento e de forma gratuita solicitar: (I) acesso aos dados; (II) retificar 

dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (IV) requerer anonimização, 

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com o disposto na LGPD; (V) requerer a portabilidade dos dados 

a outro fornecedor do mesmo tipo de serviço, de forma expressa, observados os 

segredos comercial e industrial da Coordenação do Concurso; (VI) requerer a 

eliminação dos dados pessoais tratados com base no consentimento, exceto nas 

hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; (VII) requerer informações sobre as 

entidades públicas e privadas com as quais a Coordenação do Concurso realizou 



 

38 

  

uso compartilhado de dados; (IX) revogação do consentimento, nos termos do § 5º 

do art. 8º da LGPD.  

 

20.1.4 Encerrado o Concurso ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados 

pessoais, sensíveis ou não, a Coordenação do Concurso interromperá o tratamento 

dos dados pessoais dos Titulares de Dados Pessoais e, em no máximo em (30) 

dias, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura 

existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los com base em algum dos incisos do art. 16 da Lei nº 13.709/2018, ou para 

cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.  

 

20.1.5 Os dados pessoais tratados em decorrência da execução do contrato poderão ser 

armazenados pelo prazo de até 5 (cinco) anos, contados da data de conclusão do 

Concurso, que corresponde ao prazo máximo prescricional previsto na legislação 

Civil.  

 

20.1.6 Eventuais responsabilidades serão apuradas conforme estabelecido neste Edital e 

também de acordo com o que dispõe a Seção III, do Capítulo VI da LGPD. 

 
 
 
 
 
 

Recife, 07 de julho de 2022 
 
 

Marcos Baptista Andrade 
Diretor Presidente 

Agência Recife para Inovação e Estratégia 


