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EDITAL 

A Prefeitura Municipal de Brusque, entidade PROMOTORA e o 
Departamento do Estado de Santa Catarina do INSTITUTO DE ARQUITETOS 
DO BRASIL – IAB-SC, entidade ORGANIZADORA, instituem o Concurso 
Público de Anteprojeto de Arquitetura para os Marcos de Entrada da cidade de 
Brusque, em Santa Catarina, conforme regulamento próprio, Leis e Decretos 
Municipais e Lei N. 8666/93, como segue: 

1. OBJETO 

1.1 O presente Concurso visa organizar, divulgar e orientar a seleção dentre as 
propostas apresentadas, da solução urbanística e arquitetônica para os Marcos 
Turísticos / Orientativos nas entradas de Brusque, nas rodovias Antonio Heil 
(SC 486) e Ivo Silveira (SC 411), desde que obedecidas às indicações e 
determinações deste Edital, do Termo de Referencia, do Regulamento do 
Concurso e dos Anexos que em conjunto constituem as Bases do Concurso. 

1.2 A área estimada a ser projetada é de 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), 
incluindo os espaços urbanos e entorno imediato e o custo previsto para a 
execução das obras está estimado em R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta 
mil reais). Neste valor estão inclusos todos os equipamentos e tratamentos 
fixos à edificação, porém, não contempla os itens respectivos aos mobiliários e 
paisagismo.  

2. DAS ETAPAS DO CONCURSO 

2.1 O Concurso se dará em uma única Etapa, aberta à participação de todos os 
profissionais, regularmente inscritos, que deverão apresentar trabalhos em 
nível de Anteprojeto de Arquitetura, cuja seleção dos 3 (três) primeiros 
classificados, caberá à Comissão Julgadora a partir das propostas mais 
adequadas às Bases do Concurso, observados os aspectos plásticos, 
funcionais, construtivos e compatibilidade com os custos financeiros pré-
estabelecidos.   

3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar todos os profissionais diplomados em nível superior, 
pessoa física ou jurídica, com atribuição em projeto de arquitetura, legalmente 
habilitados no Brasil, para o exercício das atribuições exigidas à execução dos 
serviços previstos, e em situação regular perante o respectivo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

3.2 Estão impedidos de participar deste Concurso: 

a) Integrantes dos quadros da entidade Promotora (Prefeitura Municipal de 
Brusque); 
b) Componentes da Diretoria Executiva do Instituto de Arquitetos do Brasil – 
Departamento Santa Catarina; 
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c) Participantes da Comissão Organizadora, Comissão Julgadora, Consultores 
e Colaboradores contratados para este Concurso; 
d) Sócios e parentes em primeiro grau, dos profissionais acima relacionados. 
e) Pessoa Jurídica de direito Público. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições estarão abertas a partir das 12:00h do dia 11 de novembro 
de 2009 e se encerrarão às 18:00h do dia 18 de dezembro de 2009, e 
conforme o Regulamento, deverão ser efetuadas exclusivamente por via 
eletrônica, através do site eletrônico do concurso: 
http://www.concursobrusque.com.br , ou através do site do IAB-SC em 
http://www.iab-sc.com.br. 

4.2 O candidato deverá preencher todos os campos da Ficha de Inscrição 
disponível no Site Oficial do Concurso  
(http://www.concursobrusque.com.br) e concluir todos os passos indicados na 
secção INSCRIÇÕES. 

4.3 A inscrição só será efetivada após a confirmação do recebimento via 
correio ou e-mail, da documentação relacionada a seguir: 

4.3 1 Cópia da confirmação do recebimento da Ficha de Inscrição; 
4.3.2 Cópia da cédula de identidade do CREA; 
4.3.3 Cópia do comprovante da quitação da anuidade 2009 do CREA; 
4.3.4 Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

 
Endereço do IAB-SC:  
Rua: Dom Jaime Câmara, nº 248. Centro. Florianópolis / SC. CEP 88015-120 
E-mail: concursobrusque@iab-sc.com.br 
 

4.4 O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais). A taxa deverá ser 
paga através de depósito bancário a favor de: 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina. 
Banco do Brasil 
Agencia 3420-7 
Conta 90.821-5 
CNPJ 83.813.477/0001-13 

4.5 As inscrições serão individuais e feitas diretamente pelo profissional, ou por 
procurador, desde que formalmente constituído. 

4.6 Quando a inscrição for de pessoa jurídica, será considerado responsável o 
profissional sócio majoritário ou representante legal, bem como, para o 
recebimento dos prêmios e eventual contratação. 

4.7 No caso de pessoa jurídica, o seu representante deverá juntar a declaração 
constante no Anexo 01, no sentido de que a devida pessoa jurídica esta 
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registrada no sistema CONFEA/CREA e em perfeita regularidade fiscal, 
financeira e jurídica, nos termos da legislação vigente. 

4.8. Não será permitida a participação de um profissional ou pessoa jurídica em 
mais de um trabalho inscrito. 

4.9 Após a confirmação da inscrição será fornecida uma senha ao então 
participante para acesso à área restrita do site Oficial do Concurso, onde 
estarão disponibilizados os dados técnicos, bem como os eventuais 
esclarecimentos posteriores emitidos pela Comissão Organizadora. 

5. DAS CONSULTAS 

5.1 Inscritos poderão solicitar esclarecimentos ou consultas referentes às 
Bases do Concurso, entre os dias 12 de novembro de 2009 e 08 de janeiro 
de 2010. 

5.2 Os pedidos de esclarecimentos ou consultas deverão ser feitos, 
EXCLUSIVAMENTE, na Área Restrita do Participante, no site Oficial do 
Concurso através da internet, na área restrita, disponível no endereço  
http://www.concursobrusque.com.br 

5.3 O Coordenador do Concurso, após a elaboração ou consulta aos 
colaboradores, disponibilizará as respostas na área restrita do site Oficial do 
Concurso, sendo garantido o sigilo quanto ao nome dos proponentes das 
questões. 

5.4 As respostas poderão ser agrupadas em lotes ou por temas, a partir da 
melhor conveniência do Consultor e para melhor compreensão dos 
participantes. 

6. DO ENVIO E DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

6.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados à sede do IAB-SC, aos cuidados 
do Coordenador do Concurso, tendo como destinatário: Concurso Marco de 
Entrada de Brusque; A/C Coordenador do Concurso; Instituto dos Arquitetos do 
Brasil – Departamento Santa Catarina. Rua Dom Jaime Câmara, 248, Centro, 
CEP 88015-120, FLORIANÓPOLIS-SC. 

6.2 Os anteprojetos de arquitetura serão recebidos, exclusivamente, por via 
postal ou empresas transportadoras, desde que postado comprovadamente até 
as 24 horas do dia 15 de janeiro de 2010. O período máximo estabelecido 
para o efetivo protocolo de recebimento na sede do IAB-SC se encerra às 18 
horas do dia 18 de janeiro de 2010. 

7 DA COMISSÃO JULGADORA E DO JULGAMENTO 

7.1 A Comissão Julgadora será composta de 01 Júri Técnico formado por 05 
(cinco) membros, sendo 03 (três) membros, indicados pela ORGANIZADORA - 
IAB-SC e 02 (dois) membros, preferencialmente Arquitetos, indicados pela 
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PROMOTORA; e 01 Júri Representativo formado por 13 representantes 
indicados pela PROMOTORA. 

7.1.1 O julgamento se dará em 02 (duas) etapas: Na primeira etapa o Júri 
Técnico selecionará 03 (três) anteprojetos sem ordem de classificação. Na 
segunda etapa o Júri Representativo classificará os 03 (três) anteprojetos, 
selecionados pelo Júri Técnico, determinando o Primeiro, Segundo e Terceiro 
lugares, sendo vedada à possibilidade de empate. 

7.1.2 Havendo o impedimento de algum dos membros da Comissão Julgadora, 
será indicado um substituto, sendo seu nome disponibilizado no site do 
Concurso. 

7.1.3 As reuniões do Júri Técnico  serão secretas e dependem da presença de 
todos os membros para a sua instalação. 

7.1.4 Caso o Júri Técnico entender, poderá conceder Menções Honrosas para 
quantos participantes forem merecedores. 

7.1.5 O resultado oficial do Concurso ocorrerá em ato público e específico para 
este fim no dia 26 de janeiro de 2010. 

8. DO PRÓ-LABORE E DA PREMIAÇÃO 

8.1 Após a divulgação do resultado final do Concurso e da classificação final 
dos 03 (três) anteprojetos selecionados serão conferidos aos seus respectivos 
autores/responsáveis os seguintes prêmios: 

- Primeiro Classificado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
- Segundo Classificado: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
- Terceiro Classificado: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

8.1.1 Dos valores dos prêmios, serão descontados os impostos respectivos à 
emissão do documento fiscal apresentado (Recibo de Profissional Autônomo - 
RPA ou Nota Fiscal). 

8.2 Ao primeiro Classificado será assegurada a assinatura do Contrato com a 
PROMOTORA – Prefeitura Municipal de Brusque, para o desenvolvimento do 
Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares, nos termos das 
cláusulas contratuais fornecidas no Anexo 1. 

8.3 O valor do contrato a ser assinado entre o Primeiro Classificado e a 
PROMOTORA (Prefeitura) para o desenvolvimento do Projeto Executivo, 
Memorial Descritivo e Projetos Complementares será de R$ 15.000,00 
(QUINZE mil reais), não havendo correção deste valor e sendo abatidos 
tributos e encargos legais. 

8.4 Nesse contrato, o Primeiro Classificado, além do Projeto Arquitetônico 
Executivo, deverá realizar os Projetos Executivos Complementares, assim 
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como sua Coordenação que deverão contemplar no mínimo os seguintes 
projetos:  

- 8.4 1. Projetos de Infra e Supra Estrutura; 
- 8.4.2. Projeto de Instalações Elétricas; 
- 8.4.3. Projeto de Comunicação Visual; 

8.5 A ORGANIZADORA (IAB-SC) caberá acompanhar a contratação do 
Primeiro Classificado para o desenvolvimento dos projetos acima.  

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Todos os anteprojetos de arquitetura, elaborados pelos participantes do 
Concurso, e considerados habilitados, pela Comissão Julgadora, deverão ser 
expostos em local público pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, a partir da 
divulgação oficial dos resultados da classificação. 

9.2 Os Direitos Autorais sobre as soluções apresentadas obedecerão ao 
disposto no artigo 111 da Lei 8666/93. 

9.3 Fazem parte do presente Edital, os seguintes documentos, Regulamento do 
Concurso e Termo de Referência com Anexos e Minuta de Contrato para o 
vencedor do concurso. 

9.4 A inscrição no presente Concurso implica, por parte dos inscritos, em total 
conhecimento, anuência e aceitação plena das Bases do Concurso e de todos 
os seus termos, com a expressa renúncia a quaisquer outros direitos, 
ressalvados aqueles que a Lei lhes confere a irrenunciabilidade. 

9.5 Os inscritos no Concurso autorizam expressamente ao Município de 
Brusque e ao IAB/SC o direito de exposição e divulgação dos trabalhos 
apresentados, assim como da relação dos nomes dos profissionais 
responsáveis inscritos e/ou participantes do Concurso, a qualquer tempo, sem 
que tal feito implique em qualquer forma de remuneração aos seus autores. 

9.6 O presente Edital encontra-se também disponível na sede do Instituto de 
Arquitetos do Brasil - Departamento Santa Catarina a partir do dia 11 de 
novembro de 2009.  

Brusque, 11 de novembro de 2009. 

 
Paulo R. Eccel 

Prefeito do Município de Brusque 
 
 

Jorge P. Raineski 
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento Santa Catarina 
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CRONOGRAMA 

11/11/2009  » Lançamento oficial do Concurso 
 

11/11/2009 
até 

18/12/2009 
 » Período de inscrições 

 

12/11/2009 
até 

08/01/2010 
 » Período de Consultas 

 

15/01/2010  » Data limite para envio (postagem) dos trabalhos 
 

26/01/2010  » Divulgação do Resultado e Cerimônia de Premiação; 
 

 


