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LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS 
EXECUTIVOS DE URBANISMO, ARQUITETURA, PAISAGISMO E COMPLEMENTARES 

PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DA TAMARINEIRA NO 
RECIFE/ PE. 

 

 

 Respostas às Perguntas dos Interessados Recebidas entre os dias 15.07.2011 e 
25.07.2011 

 

Pergunta 25: 

Gostaria de saber qual o prazo, após a divulgação do resultado do concurso, para apresentar os nomes 
dos integrantes da equipe multidisciplinar e os seus respectivos documentos. Em outras palavras, a 
assinatura do contrato acontecerá quanto tempo após a divulgação do resultado? 

Resposta: 

Após homologação do resultado do Concurso e decorridos os prazos legais definidos pela Lei de 
Licitações - Lei 8.666/93 – para a interposição de recursos, a Entidade Promotora do Concurso informará 
ao vencedor do certame os prazos para apresentação de documentos, da equipe técnica e da assinatura 
do Contrato para o desenvolvimento dos Projetos executivos. A expectativa da Entidade Promotora é 
que a assinatura do contrato se efetive até o final do ano em curso. 

 

Pergunta 26: 

Gostaria de saber onde posso obter o levantamento contendo plantas e cortes das edificações 
tombadas que ficarão preservadas no Parque da Tamarineira. 

Resposta: 

No Documento 5 das Bases do Concurso – Dossiê de Tombamento Estadual do Hospital Ulysses 
Pernambucano de Mello – cujo conteúdo foi integralmente digitalizado a partir dos originais que se 
encontram na FUNDARPE, os concorrentes poderão consultar toda a parte gráfica referente aos edifícios 
que compõem o conjunto arquitetônico do Hospital Ulysses Pernambucano.  

Mais uma vez, lembramos aos colegas que é importante que sejam consultados todos os documentos 
que compõem as Bases do Concurso, para que assim possam elaborar seus conceitos e ideias de maneira 
consistente. Pois como já foi dito no penúltimo parágrafo do Item 3 da Parte B do Edital: 

“Os participantes poderão apresentar as suas propostas de ideias com toda liberdade de 
entendimento sobre o tema, em nível de Estudo Preliminar. E devem explicitar o mais claramente 
possível, no Memorial Explicativo, a conceituação da sua proposta.” 

 

 Pergunta 27: 

Na nossa equipe tem um arquiteto brasileiro formado no exterior que ainda está em processo de 
homologação do seu título e por isso ainda não tem registro no CREA. Ele pode entrar na ficha de 
inscrição como coautor ou teria que participar como colaborador ou consultor? 

Resposta: 

Em acordo com o Item 4.1 do Edital – PARTE A – Regulamento, Definições e Procedimentos:  
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“Poderão se inscrever no Concurso – como responsáveis técnicos, autores ou coautores, [grifo 
nosso] coordenadores de equipe – apenas os profissionais arquitetos habilitados, em situação 
regular perante o competente Conselho Profissional – CREA – [grifo nosso] e em dia com suas 
obrigações fiscais, residentes e domiciliados no Brasil.”  
 

 

Pergunta 28: 

Existe algum mobiliário urbano homologado pela PCR ?  

Resposta: 

Sim, a Prefeitura do Recife possui modelos de mobiliário urbano e de brinquedos que são utilizados nas 

vias públicas e na implantação de praças. Entretanto, os concorrentes poderão propor novos modelos, a 

seu critério. 

 

Pergunta 29: 

Haverá modificação no sistema viário na frente do shopping Ferreira Costa? 

Resposta: 

Não haverá alteração na geometria da rua Cônego Barata, que integra a II Perimetral, em razão da 

implantação do shopping Ferreira Costa. O acesso ao referido shopping será realizado por meio da 

malha viária local, com utilização das vias: José Carvalheira, Ibiapaba e Jundiá. 

 

Pergunta 30: 

A casa desativada, o pavilhão anatômico e o conselho gestor de saúde fazem parte da emergência 

psiquiátrica do hospital Ulisses Pernambuco? 

Resposta: 

Não. As edificações do Pavilhão Anatômico (atual alojamento dos residentes) e do Conselho Gestor de 
Saúde, bem como a casa desativada (ruínas dos pavilhões Superiora Maria e Joaquim Loureiro) fazem 
parte do conjunto arquitetônico do Hospital Ulysses Pernambucano. A Emergência Psiquiátrica tem 
funções independentes e autônomas em relação às respectivas edificações, dentro do perfil de serviços 
de saúde prestados pelo Hospital Ulysses Pernambucano. 

 

Pergunta 31: 

Qual a função do Centro de Prevenção e Tratamento de Drogas (CPTRA)? Somente palestras e 

atendimento, terá internação, somente clínico? Qual a média do público? 

Resposta: 
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É um serviço municipal que consiste na triagem e atendimentos diários aos pacientes dependentes de 

álcool, fumo e outras drogas. São realizados acompanhamentos psicológico, psiquiátrico e clínico, além 

de terapia ocupacional, assistência social, enfermagem, educação física, alimentação/refeitório, e 

distribuição de medicamentos e de Vale-transporte.  

Não há internação no CPTRA. Quando necessário, o paciente é encaminhado para internação em outras 

unidades de saúde. 

A média de atendimentos em 2011 é de 257 atendimentos/mês. 

Pergunta 32: 

Número de funcionários de cada hospital? 

Resposta: 

Os Hospitais Ulysses Pernambucano de Mello e Helena Moura contam com aproximadamente 300 
funcionários, cada; e o CPTRA dispõe de 53 funcionários. Estes quantitativos dizem respeito ao pessoal 
permanente e terceirizado. 

 

Pergunta 33: 

O acesso de cargas e todos os tipos de veículos (ambulância, medicamentos, alimentação, funcionários e 

pacientes etc..) do hospital se da em qual parte do parque? 

Resposta: 

Os acessos ao Hospital Ulysses Pernambucano de Mello e ao CPTRA estão localizados à Avenida Rosa e 
Silva. Os acessos à Emergência Psiquiátrica e ao Hospital de Pediatria Helena Moura são realizados pela 
rua Cônego Barata, via que integra a II Perimetral.  

 

Pergunta 34: 

Passa por dentro do parque algum afluente dentro da áreas 7 e 5( ou qualquer rio, lago, valão )?  E se 

passa está aterrado? 

Resposta: 

 Nos Documentos 15 e 16 das Bases do Concurso, Mapa Geral do Entorno e Mapa da Área de 
Intervenção, respectivamente, pode ser observada a representação gráfica de um pequeno córrego que 
atravessa a Av. Norte sob um pontilhão ao lado da Área 7.  

Nas Fotos de Nº 01 a Nº 11, que constam no Levantamento Fotográfico ‘Vistas Externas’ (DOC 11), pode 
ser observado o pontilhão da Av. Norte, assim como, nas Fotos de Nº 10 a Nº 12 do Levantamento 
Fotográfico ‘Matinha’ (DOC 11), pode ser visualizado o próprio córrego. 

 

Pergunta 35: 
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Posso propor uma edificação próxima ou sobrepor sem ter ligação direta com Hospital? 

Resposta: 

Vide resposta à Pergunta 11, publicada em 18.07.2011. 

 

Pergunta 36: 

As imagens das plantas de tombamento não conseguem ser visualizadas nem impressas com nitidez. 

Gostaria de uma orientação de como melhor visualizá-las na tela do computador (principalmente cotas), 

pois outros colegas de profissão também tentaram e não conseguiram, e esta é uma informação 

importantíssima para seguirmos adiante no concurso. 

Resposta: 

O colega alude ao conteúdo do Documento 05 – Dossiê de Tombamento – das Bases do Concurso. 
Informamos que as Pranchas do Levantamento Arquitetônico dos edifícios tombados, que compõem o 
referido Dossiê, foram digitalizadas em alta resolução para permitir a leitura de seus pormenores. Isto 
resultou em arquivos eletrônicos de grande porte, como se pode observar.  

Sugerimos que o colega procure manusear e reajustar os referidos arquivos em programa de tratamento 
de imagens, caso deseje imprimi-los. Para isso deve reduzir a resolução para facilitar a impressão. 

Para consulta em tela dos arquivos referidos, seria apropriada a utilização de um computador de 
potente memória, em razão do elevado tamanho dessas imagens.  

De toda maneira, para facilitar o manuseio destas imagens pelos participantes, informamos que foram 
disponibilizadas em 26/07/11 as imagens das referidas Pranchas de Desenho, em resolução inferior. 

 

Pergunta 37: 

Gostaria de saber se é preciso já ter efetuado a inscrição para participar da visita guiada uma vez que 

minha equipe só realizará a inscrição no dia 11 de agosto. 

Resposta: 

Não é necessário estar inscrito no concurso para realizar as visitas guiadas. A condição para participação 
destas Visitas é o agendamento prévio junto à Coordenação do Concurso, por meio do endereço 
eletrônico <concursotamarineira@iabpe.org.br>, respeitando os prazos, até o dia 27/07/2011 para a 1ª 
Visita Guiada, e até o dia 03/08/2011 para a 2ª Visita Guiada.  

O número de participantes por equipe está limitado a 2 (duas) pessoas, que deverão informar, no ato do 
agendamento prévio, o nome completo e número de identidade. 


