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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 26.07.2011 e 
05.08.2011 

 

 

Pergunta 38: 

Apesar de possuir um mapa de fluxo mais ou menos com setas que parecem ser fluxos, gostaria de 

saber se no local possui estação de metrô, trem, ônibus ou qualquer outra forma de transporte próximo 

do terreno do Parque? Se possui metrô, trem etc., onde estão localizados na planta, pois é muito 

importante para concepção do projeto urbanístico!! 

Resposta: 

Não existem estações ou linhas de metrô, de trem, bem como terminais de integração (metrô-ônibus) no 
entorno imediato à área do Parque da Tamarineira.  

As estações de metrô mais próximas do Parque são: a Estação Recife (Central) e a do bairro de Afogados, 
que se situam a, aproximadamente, 6,3Km e 6,5Km do parque, respectivamente. O Terminal de 
Integração mais próximo é o do bairro da Macaxeira, distante em, aproximadamente, 5,4Km, localizado 
na intersecção da avenida Norte com a BR-101 (IV Perimetral). 

Contudo, a área apresenta boas condições de conectividade por ônibus, visto que o sítio está delimitado 
por vias que compõem o sistema de corredores de transporte público urbano e metropolitano – Sistema 
Estrutural Integrado - SEI. Deste modo, existem pontos de parada de ônibus próximos ao Sítio da 
Tamarineira, nas avenidas Norte e Rosa e Silva, e na rua Cônego Barata. O desenho e a localização 
destes equipamentos poderão ser ajustados em função das definições do Parque, advindas da proposta 
vencedora do concurso. 

 

Pergunta 39: 

Em relação aos fluxos existentes mais próximos do local! Qual possui maior intensidade de veículos, 

numa classificação (via primária, secundária, local, de coleta etc.)! 

Resposta: 

As definições quanto à hierarquia viária do entorno imediato ao Sítio da Tamarineira podem ser 
consultadas no DOC 13- Lei nº 16.176/96, de Uso e Ocupação do Solo – LUOS – a qual integra as Bases 
do Concurso.  

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. 
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Pergunta 40: 

Conforme indicado no edital a no item 5.3 página 23 o Hospital Ulysses Pernambuco de Mello conta 

com duzentos pacientes internos atualmente. A dúvida é onde estão alojados hoje esses pacientes 

dentro das dependências do Hospital Ulysses Pernambuco de Mello e se eles continuarão internos 

depois de instituído o Parque da Tamarineira. 

Resposta: 

A Errata ao Edital do Concurso, publicada em 02/07/11 retifica o número de pacientes internados do 
Hospital Ulysses Pernambucano, anteriormente publicado como 200 pacientes, para 135 internos. Este 
número totaliza 160 quando computados os 25 leitos, hoje, existentes na Emergência Psiquiátrica. 

Esses internos estão instalados em enfermarias dispostas na ala masculina e na ala feminina, ocupando 
parte do pavimento térreo e parte do pavimento superior do Edifício principal. Oficinas de atividades, 
auditório, salas de aula para residentes e alunos, etc., ocupam outra parte desses espaços.  

Quanto ao número de internos, está prevista a redução progressiva de leitos, condicionada à 
implementação do processo de ampliação e fortalecimento da rede estadual de serviços psicossociais, 
abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico, conforme diretriz da Política Nacional de Saúde Mental e 
Reforma Psiquiátrica. O dimensionamento definitivo estará diretamente vinculado à efetividade dos 
serviços a serem prestados pela rede extra-hospitalar. Esta rede será estruturada territorialmente, de 
modo que os familiares desses eventuais pacientes estejam mais próximos.  
 

Pergunta 41: 

Os trezentos funcionários do Hospital Ulysses Pernambuco de Mello continuarão trabalhando após a 

instituição do parque ou permanecerão na área apenas os funcionários da Emergência Psiquiátrica? 

Resposta: 

Está definição está vinculada ao que a proposta vencedora do Concurso vier a propor sobre a relação 
entre os equipamentos de saúde e o Parque.  

Mas o processo de redução de leitos da internação será gradativo e está condicionado ao processo de 
ampliação e fortalecimento da rede estadual de serviços psicossociais.  

 

Pergunta 42: 

Qual o horário de funcionamento do hospital infantil Helena Moura? Ele possui atendimento 

emergencial 24h? 

Resposta: 

O referido Hospital possui serviço emergencial e funciona 24 horas por dia.  

 

 


