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EDITAL Nº 001/2022 - CONCURSO REGIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA ANTEPROJETO 

DE RESTAURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS /MONUMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO 

MUNICIPIO DE BARREIRAS /BA. 

 

Projeto em Arquitetura e Urbanismo “História Viva - A Cidade do Futuro que Preserva Seu Passado” 

 

O MUNICIPIO DE BARREIRAS, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna pública 

para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições para o CONCURSO REGIONAL EM ARQUITETURA E 

URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS 

/MONUMENTOS HISTÓRICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS deste município, organizados através de lotes (Anexo II), que 

acontecerá dentro de Cronograma (ANEXO III), deste edital, que faz parte do Projeto “História Viva - A Cidade do 

Futuro que Preserva Seu Passado”, o presente Concurso está em conformidade com a Lei Federal n°8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores. 

Processo Administrativo Nº 2882/2021.  

PERIODO DE ENCAMINHAMENTO DE 24 DE JANEIRO DE 2022  a 11 DE MARÇO DE 

2022 , PARA OS PROJETOS, no Site: smecelbarreiras.webnode.com e e-mail 

concurso.arq.urb@hotmail.com so serão aceitos até as 12:00 horas do dia 11 DE MARÇO DE 

2022 . 
 

OBSERVAÇÃO: O edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sítios: 

www.barreiras.ba.gov.br /transparencia/licitacoes. Caso as licitantes não consigam fazer o 

download pelos sítios, o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na 

Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer do municipio de Barreiras – Bahia , Endereço 

Avenida do Rio Branco , BR 242 , nº 31  km 0  Vila Rica – Barreiras BA , telefone (77) 3614.7250 , 

no horário local de 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), de segunda a sexta-feira , 

para esclarecimento de dúvidas – A coordenação técnica do Concurso será do Engenheiro Marcus 

Penalber, inscrito no CREA 18.160-D e da Arquiteta Chaliny S. M. Amorim inscrita no CAU 

A114444-8 que será coordenadora assistente. 

 

1. DO OBJETO 

Trata-se de concurso para seleção e premiação de projetos arquitetônicos de restauro e modernização, de prédios 

/monumentos históricos e espaços públicos em endereços diversos desta localidade, especificados e divididos em LOTES 

(ANEXO II), com inscrição conforme “ficha de inscrição” (Anexo IV), em conformidade com o estabelecido neste Edital 

e seus anexos. Os concorrentes terão total liberdade para elaborar as suas propostas de projetos, sendo, entretanto, 

obrigatório atender às determinações contidas neste Edital e ter por orientação as diretrizes do Termo De Referência 

(ANEXO I), do projeto intitulado “História Viva - A CIDADE DO FUTURO QUE PRESERVA SEU PASSADO” O 

Concurso será regido por este Edital em consonância com a Lei Federal nº 9.610, de 19/02/1998 (Lei de Direitos 

Autorias), no que couber; pela Lei Federal nº 12.378 de 31/12/2010 que regula o exercício de Arquitetura e 

Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU /BR e Conselhos de Arquitetura e 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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Urbanismo dos Estados e  do Distrito Federal- CAU/UF, conforme cronograma (ANEXO III),  promovido pela 

Prefeitura Municipal de Barreiras- Bahia, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

1.1 DA JUSTIFICATIVA 

1.2 Emancipado em 26 de maio de 1891, o município de Barreiras se destaca pela importante 

atuação na economia do Estado da Bahia, sendo um importante polo agropecuário e o principal 

centro urbano, político, educacional, médico, tecnológico, econômico, turístico e cultural de toda a 

sua região.  

Durante o seu processo de desenvolvimento, a cidade de Barreiras foi um dos municípios da região 

Nordeste que mais recebeu migrantes durante as décadas de 1970 e 1980. A significativa vinda de 

sulistas nesse período se deu por conta do desenvolvimento tecnológico da agroindústria na região.  

Neste sentido, milhares de sulistas foram em busca da exploração dos cerrados de solos férteis e dos 

vales com fácil acesso à grandes bacias hidrográficas, o que abriu espaço para o fortalecimento da 

agricultura irrigada. Mudou-se então seu estilo de vida, seu sotaque e principalmente sua cultura, 

fazendo com que Barreiras perdesse algumas de suas características de cidade baiana, alcançando um 

status de cidade híbrida demograficamente, sendo um caldeirão multicultural e social do Oeste da 

Bahia. 

Esse fluxo migratório que fez de Barreiras uma capital regional que polariza diversos municípios 

limítrofes, não só da Bahia, mas de outros Estados que fazem divisa com o Oeste Baiano, 

transformaram a cidade não só na perspectiva da paisagem urbana, como também modificaram os 

hábitos e costumes socioculturais. 

Dentro de um contexto de desenvolvimento local, uma característica importante de uma comunidade 

é o sentimento de pertença. Nesse viés, a definição de comunidade tem passado, sobretudo pela 

afirmação de sua dimensão subjetiva, ou seja, a comunidade se estrutura a partir de um sentimento 

de comunidade, de um senso de pertencer à determinada coletividade.  

Por isso, entender a relação entre comunidade e pertencimento pelos moradores de um lugar é 

essencial para a compreensão da vida social comunitária, tendo como suporte a abordagem 

fenomenológica da Geografia. Assim, a correspondência entre o homem e o lugar entre uma 

sociedade e sua paisagem, está carregada de afetividade e exprime uma relação cultural no sentido 

amplo da palavra. 

Portanto, a manutenção da identidade histórica em um determinado lugar é fundamental para que os 

moradores conheçam as suas origens e se orgulhem do passado. Em tempos de modernidade líquida, 

muitas tradições são perdidas ou nem mesmo reproduzidas devido ao desconhecimento ou não 

valorização de tais tradições. Isso também se aplica por ignorar o conceito de comunidade e a 

relação com os seus próprios laços históricos, principalmente na consolidação de sentimentos de 

afabilidade e de pertença ao espaço urbano e seus equipamentos.  

 

Neste prisma, o governo municipal que traz como mote a “cidade do futuro” sustentada no tripé 

“inteligente, sustentável e humana, e apresenta como ponto de partida trinta metas para serem 

alcançadas até o ano de 2030, fundamentadas no plano de governo municipal e nos objetivos de 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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desenvolvimento sustentável da ONU”. A meta de número 23 do plano de governo busca “preservar 

e requalificar 100% dos equipamentos públicos e monumentos históricos da cidade”. Tal meta se 

justifica objetivando a manutenção de laços identitários da população com a preservação do 

patrimônio histórico, oferecendo bases para que possam criar pontos de diálogo entre a singularidade 

da cultura ribeirinha com o multiculturalismo regional, consolidando o sentido de pertencimento dos 

cidadãos barreirenses.  

 

Portanto, esta medida incentivará e estimulará a cadeia do turismo e o entretenimento local, além de 

incrementar o valor simbólico dos equipamentos públicos a partir do planejamento de novos usos, 

ressignificando estes espaços que valorizam e dinamizam a cultura e a história da comunidade local. 

 

2 . DA PREMIAÇÃO 

 

1º Lugar: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) 

2º Lugar R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) 

3º Lugar receberão também placas alusivas ao resultado alcançado no concurso. 

 

Serão conferidos Diplomas de Menção Honrosa a todos os trabalhos inscritos e que fizerem jus a esta honraria, a 

critério da comissão julgadora; 

Os prêmios a serem conferidos pelo Município de Barreiras serão pela ordem, ao primeiro, segundo e ao terceiro 

lugares, os quais receberão placas alusivas ao resultado alcançado no concurso. 

2.1 A divulgação dos resultados do concurso será feita pelo Município, em sessão pública específica para 

este fim, em data, local e horário a serem oportunamente definidos e divulgados. 

2.2 A administração poderá designar sessão pública para identificação dos trabalhos para Premiação e para 

Menção Honrosa. Será lavrada nesta ocasião, a Ata de Encerramento do Concurso, com a devida identificação 

de todas as propostas concorrentes habilitadas e julgadas. 

2.3 O resultado final será divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barreiras. Serão 

divulgados os nomes dos Arquitetos responsáveis pelos projetos, bem como daqueles responsáveis por 

trabalhos que tenham merecido Menção Honrosa.   

2.4 Após a divulgação dos resultados, estes ficarão disponíveis para conhecimento público na internet, 

pelo prazo mínimo de 1 (um) mês. 

2.5 Todos os projetos concorrentes serão devidamente identificados, com destaque para o selecionado e 

para aqueles que foram distinguidos com Menção Honrosa. 

2.6 O vencedor selecionado ao final do concurso terá seu nome ou da sua empresa mencionado na placa de 

obra e inauguração do prédio/monumento histórico e espaço público. 

 

3 . DA ABRANGÊNCIA E MODALIDADE 

 

3.1 O Concurso será de âmbito regional e ocorrerá em etapa única. Será apresentado em nível de Estudo 

Preliminar, contendo informações suficientes para perfeita compreensão das propostas elaborados em 

atendimento ao previsto no Termo de Referência (Anexo I). 

 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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4 – CONDIÇÕES PARA     PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar deste Concurso: 

 

a) Todos os arquitetos que estejam em situação regular perante o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU); 

4.2 Os estudantes que estejam no penúltimo período / semestre do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, na região, desde que sob a orientação de um (a) professor (a), que atenda ao item 

anterior, o qual ficará como responsável técnico pelo projeto. 

4.3 Estão Impedidos de participar deste concurso: 

 

a) Os integrantes dos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Barreiras; 

b) Os parentes em primeiro grau de consanguinidade ou afinidade de pessoas indicadas no 

item acima. 

 

4.4 A participação neste Concurso poderá ser individual, através de CPF, ou por equipe, através de 

CNPJ. No ocaso de participação por equipe (CNPJ), esta será representada exclusivamente 

pelo arquiteto responsável pela inscrição e apresentação do trabalho, atendendo aos requisitos 

do item 4.2 em relação a todos os integrantes da equipe (CNPJ). 

4.5 O profissional inscrito e os demais membros da equipe participante poderão vincular-se em até 

dois lotes (ANEXO II) de trabalho no Concurso, sendo vedada a participação de um mesmo 

profissional na apresentação de mais de um projeto, ainda que através de coautoria, 

colaboração ou consultoria, independentemente do grau de participação. 

4.6 Na hipótese de constatar-se, após inscrições e entrega de anteprojetos, a participação de um 

mesmo profissional em mais de um projeto, isoladamente ou em equipe, as suas respectivas 

propostas serão desclassificadas automaticamente, não podendo fazer jus a premiações ou 

distinções que eventualmente lhes tenham sido atribuídas.  

4.7 Os nomes dos autores, colaboradores, consultores e demais membros da equipe serão 

relacionados obrigatoriamente no Formulário de Inscrição (Anexo IV), devidamente assinada 

pelo arquiteto responsável pela inscrição. 

4.8 O projeto virá acompanhado do seu respectivo Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo 

V), devidamente assinado. 

 

5. DA  INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO  

 

5.1 – Os profissionais deverão ser inscritos por meio de preenchimento de ficha de inscrição (ANEXO IV), no 

endereço smecelbarreiras.webnode.com. 

5.2 A inscrição será gratuita e aberta a pessoas físicas e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, 

necessariamente de arquitetura, urbanismo. 

5.3 Não serão aceitas modificações ou substituições depois de finalizada a inscrição. 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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5.4 Para participação no concurso, os profissionais deverão fornecer as informações contidas nos formulários e anexar 

os documentos elencados neste edital, obrigatoriamente. 

Parágrafo único – O fornecimento de informações inverídicas ou não comprovadas documentalmente ensejará a 

desclassificação do concorrente. 

 

5.5 - A Ficha de Inscrição deverá vir acompanhada dos documentos abaixo relacionados, necessários à 

homologação da inscrição:  

a) Currículo /histórico do profissional; 

b) Certidão de Registro e Quitação:  CAU 

c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)  

d) Termo de Cessão de Direitos Autorais ; 

e) Cópia de Comprovante de Identificação(CNH e ou RG ) e CPF;  

f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou Certidão Quitação Eleitoral; 

g) Certidão Federal, Municipal e Estadual (pessoa física); 

h) Certidão Federal, Municipal, Estadual, FGTS, Trabalhista e Cartão de CNPJ (pessoa 

jurídica); 

i) Para equipes, relação completa dos profissionais participantes e indicação de classe e 

indicação do arquiteto responsável; 

A)   A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer fornecerá comprovante no ato da 

inscrição. 

B) Não serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou material fora do prazo, forma e 

demais condições aqui estabelecidas. 

C) Serão de responsabilidade do profissional ao se inscrever, todas as despesas decorrentes de sua 

participação neste Concurso e a veracidade dos documentos apresentados. 

 

6– DO  PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

6.1 – O CONCURSO REGIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS /MONUMENTOS HISTÓRICOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS acontecerá no local indicado pela secretaria de Educação Cultura, Esporte e 

Lazer, conforme cronograma descrito no ANEXO III deste Edital. 

6.2 – A apresentação final dos vencedores será definida pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer; 

6.3 - A Coordenação do Concurso, antes da apresentação final, realizará avaliação de todos os projetos 

que será composto de: 

A ) Anteprojeto impresso em duas cópias 

B ) Mídia Digital 

C) Maquete Eletrônica (3D) 

D) Memorial descritivo elaborado com a utilização de textos e croquis, abordando, 

entre outros pontos, e a proposta Arquitetônica. 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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6.4 – Paragrafo Único – Condições Gerais de Seleção que antecederão a apresentação final 

dos concorrentes: findo o prazo de recebimento dos trabalhos, a Coordenação do 

Concurso procederá à contagem do número de participantes, verificará as datas de 

entrega, separará e listará os casos de descumprimento do edital do concurso; O 

coordenador Geral do Concurso elaborará um relatório sobre os trabalhos considerados 

inabilitados, discriminando o motivo de sua inadequação formal as normas do 

Concurso, conforme os critérios formais previstos no item 6.3 e submeterá a comissão 

julgadora, no ato da instalação da Comissão Julgadora. Serão desclassificadas as 

inscrições que não se enquadrem neste regulamento. 

 

7 – DA DILIGÊNCIA e COORDENAÇÃO DO CONCURSO  

 

7.1 – A coordenação técnica do Concurso será do Engenheiro Marcus Penalber, inscrito no 

CREA 18.160-D e da Arquiteta Chaliny S. M. Amorim inscrita no CAU A114444-8 

que será coordenadora assistente. 

 

8          – DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. 

8.1 – Comissão de Avaliação será composta por 05 (cinco), representantes das seguintes instituições: CREA, 

CAU, IFBA, Prefeitura Municipal de Barreiras e um historiador (a) representante da Sociedade Civil 

Organizada; 

8.2 – A composição da Comissão de Avaliação será apresentada a sociedade civil no dia da apresentação 

dos ganhadores, conforme cronograma (ANEXO III). 

 

9 – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

9.1 A Comissão de Avaliação deste Concurso avaliará os trabalhos segundo valores arquitetônicos em 

atendimento ao Edital, ao Termo de Referência e aos demais Anexos, integrantes das bases do 

Concurso, considerando tanto a identificação do problema e as soluções alcançadas; Os critérios 

básicos para avaliação e julgamento final pela Comissão Julgadora, sem ordem de importância, além 

dos acima referidos serão: 

 

a) Conceito e Inovação com peso de 20 pontos; 

b) Clareza do ANTEPROJETO com peso de 10 pontos; 

c) Atendimento as especificidades funcionais com peso de 10 pontos; 

d) Exequibilidade técnica com peso de 15 pontos; 

e) Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética com peso de 15 pontos; 

f)  Acessibilidade com peso de 20 pontos; 

g) Quantificação dos Serviços a serem executados com peso de 10 pontos; 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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9.1.1 A Comissão Julgadora indicará o (s) melhor (es) trabalho (s) e suas classificações de 

acordo com o item 02 – Premiação. 

9.2 - INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS /IMPUGNAÇÃO 

9.2.1 -Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste edital e 

seus anexos, serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer do municipio 

de Barreiras – Bahia , Endereço Avenida do Rio Branco , BR 242 , nº 31  km 0  Vila Rica – Barreiras 

BA , telefone (77) 3614.7250 , no horário local de 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze 

horas), de segunda a sexta-feira , para esclarecimento de dúvidas – A coordenação técnica do 

Concurso será do Engenheiro Marcus Penalber, inscrito no CREA 18.160-D e da Arquiteta 

Chaliny S. M. Amorim inscrita no CAU A114444-8 que será coordenadora assistente, das 

08.00 ( oito horas) a 12:00 ( doze horas) de segunda a sexta feira. 

9.2.2 -Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos 

quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a 

Encerramento das Inscrições , cpl@barreiras.ba.gov.br  encaminhada das 08:00 as 12:00hs . 

As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas intempestivas. 

9.2.3 - Analisando as consultas, a Prefeitura Municipal de Barreiras deverá esclarecê-las e, 

acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do edital e seus anexos, 

disponibilizando o conteúdo no site: www.barreiras.ba.gov.br Diário Oficial do 

Municipio/transparência municipal , comunicando sua decisão, também por escrito, às 

demais licitantes, passando tais notificações, adequações ou alterações a integrarem o edital. 

No caso de modificação do edital será prorrogada a data de apresentação dos projetos , pelo 

prazo estabelecido em Lei. 

9.2.4 – As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, 

informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo, afetar a 

execução dos projetos . 

9.2.5 –A apresentação dos projetos tornará evidente que a licitante examinou 

minuciosamente toda a documentação deste edital e seus anexos e que a considerou correta. 

Evidenciará, também, que a licitante obteve da Prefeitura Municipal de Barreiras , 

satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando 

suficiente para a elaboração dos Projetos , logo implicando a aceitação plena de suas 

condições. 

9.2.6 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a Fechamentos da Inscrições  e da habilitação, devendo a Administração 

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93. 

  9.2.6.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder ao fechamento 

das inscriçoes e da habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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9.2 - O resultado conforme Cronograma (Anexo III); 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade: 03.08.08 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Projeto /Atividade: 2028 – Promoção das Ações Culturais e Festas Populares 

Elemento de Despesa: 33.90.31 – Premiações Cult, Artist. Científicas, Desp. E outs 

Fonte de Recurso: 0100 – Recursos Ordinários 

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1  Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal  de Educação Cultura, Esporte e Lazer. 

11.2    Fica garantido o direito à livre expressão de qualquer um dos inscritos, exceto no distrato público aos direitos 

humanos, ao evento ou a quaisquer integrantes da Comissão Organizadora e demais pessoas envolvidas na 

Organização, casos em que ocorrerá a imediata desclassificação do inscrito. 

11.3  A simples inscrição no Concurso de Elaboração de Projetos arquitetônicos de restauro e modernização, de prédios 

/monumentos históricos e espaços públicos em endereços diversos desta localidade pressupõe a aceitação e a 

concordância com todos os termos do presente concurso, valendo como contrato de adesão. 

11.4  Fica eleito o foro da comarca de Barreiras, Bahia para dirimir quaisquer conflitos oriundos do cumprimento das 

normas deste concurso, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Barreiras/BA,19 de janeiro de 2022 . 

 

Gabriela Galdina Santana Nogueira 

                                    Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

Constitui objeto deste termo de referência realização do Concurso de Elaboração de Projetos 

arquitetônicos de restauro e modernização, de prédios /monumentos históricos e espaços públicos em 

endereços diversos desta localidade para a requalificação e revitalização de equipamentos e espaços 

públicos históricos do município de Barreiras. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Emancipado em 26 de maio de 1891, o município de Barreiras se destaca pela importante atuação na 

economia do Estado da Bahia, sendo um importante polo agropecuário e o principal centro urbano, 

político, educacional, médico, tecnológico, econômico, turístico e cultural de toda a sua região.  

Durante o seu processo de desenvolvimento, a cidade de Barreiras foi um dos municípios da região 

Nordeste que mais recebeu migrantes durante as décadas de 1970 e 1980. A significativa vinda de 

sulistas nesse período se deu por conta do desenvolvimento tecnológico da agroindústria na região.  

Neste sentido, milhares de sulistas foram em busca da exploração dos cerrados de solos férteis e dos 

vales com fácil acesso à grandes bacias hidrográficas, o que abriu espaço para o fortalecimento da 

agricultura irrigada. Mudou-se então seu estilo de vida, seu sotaque e principalmente sua cultura, 

fazendo com que Barreiras perdesse algumas de suas características de cidade baiana, alcançando um 

status de cidade híbrida demograficamente, sendo um caldeirão multicultural e social do Oeste da 

Bahia. 

Esse fluxo migratório que fez de Barreiras uma capital regional que polariza diversos municípios 

limítrofes, não só da Bahia mas de outros Estados que fazem divisa com o Oeste Baiano, 

trans(formaram) a cidade não só na perspectiva da paisagem urbana, como também modificaram os 

hábitos e costumes socioculturais. 

Dentro de um contexto de desenvolvimento local, uma característica importante de uma comunidade 

é o sentimento de pertença. Nesse viés, a definição de comunidade tem passado, sobretudo pela 

afirmação de sua dimensão subjetiva, ou seja, a comunidade se estrutura a partir de um sentimento 

de comunidade, de um senso de pertencer à determinada coletividade.  

Por isso, entender a relação entre comunidade e pertencimento pelos moradores de um lugar é 

essencial para a compreensão da vida social comunitária, tendo como suporte a abordagem 

fenomenológica da Geografia. Assim, a correspondência entre o homem e o lugar entre uma 

sociedade e sua paisagem, está carregada de afetividade e exprime uma relação cultural no sentido 

amplo da palavra. 

Portanto, a manutenção da identidade histórica em um determinado lugar é fundamental para que os 

moradores conheçam as suas origens e se orgulhem do passado. Em tempos de modernidade líquida, 

muitas tradições são perdidas ou nem mesmo reproduzidas devido ao desconhecimento ou não 
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valorização de tais tradições. Isso também se aplica por ignorar o conceito de comunidade e a 

relação com os seus próprios laços históricos, principalmente na consolidação de sentimentos de 

afabilidade e de pertença ao espaço urbano e seus equipamentos.  

 

Neste prisma, o governo municipal que traz como mote a “cidade do futuro” sustentada no tripé 

“inteligente, sustentável e humana, e apresenta como ponto de partida trinta metas para serem 

alcançadas até o ano de 2030, fundamentadas no plano de governo municipal e nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU. A meta de número 23 do plano de governo busca “preservar e 

requalificar 100% dos equipamentos públicos e monumentos históricos da cidade”. Tal meta se 

justifica objetivando a manutenção de laços identitários da população com a preservação do 

patrimônio histórico, oferecendo bases para que possam criar pontos de diálogo entre a singularidade 

da cultura ribeirinha com o multiculturalismo regional, consolidando o sentido de pertencimento dos 

cidadãos barreirenses.  

 

Portanto, esta medida incentivará e estimulará a cadeia do turismo e o entretenimento local, além de 

incrementar o valor simbólico dos equipamentos públicos a partir do planejamento de novos usos, 

ressignificando estes espaços que valorizam e dinamizam a cultura e a história da comunidade local. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL A RESPEITO DO O OBJETO 

 

Os concursos de projetos arquitetônicos estão entre as formas mais eficazes de alcançar excelência 

em projetos construtivos e comunitários. Tais concursos produzem conceitos, ideais e planos para 

um determinado programa de construção, planejamento ou projeto de paisagem. Por serem baseados 

exclusivamente na qualidade das soluções propostas e focadas nas necessidades específicas de um 

projeto cuidadosamente definido, as competições resultam em soluções de alto valor, com grande 

benefício para os usuários finais, neste caso, a comunidade local, aumentando a qualidade de vida e a 

excelência em projeto no ambiente construído. 

 

A execução do concurso “História Viva - A cidade do futuro que preserva seu passado” trata-se de 

um  projeto que visa a recuperação de patrimônio histórico e equipamentos urbanos sob a 

conceituação da requalificação urbana, que compreende em um instrumento para a melhoria da 

qualidade de vida da população, promovendo a construção e recuperação de equipamentos e 

infraestruturas e a valorização do espaço público com medidas de dinamização social e econômica, 

através de melhorias urbanas, de acessibilidade ou centralidade e a revitalização que conceitua-se 

como um processo de planejamento estratégico capaz de reconhecer, manter e introduzir valores de 

forma cumulativa.  

 

Dessa maneira, a modalidade de revitalização se caracteriza na intervenção a médio e longo prazo, 

de forma relacional, assumindo e promovendo vínculos entre territórios, atividades e pessoas, e, por 

conseguinte influencia na melhoria da qualidade do ambiente urbano e nas condições 

socioeconômicas. 

 

Portanto, o concurso versará na escolha espontânea pelo Arquiteto Urbanista de 1 (um) ou até 2 

(dois) lotes de equipamentos e espaços públicos, objetivando a revitalização e/ou requalificação por 

meio de um anteprojeto, sendo eles a saber: 
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Lote 1- Antigo Frigorífico de Barreiras (Matadouro) 

Lote 2 - Antiga Usina Hidrelétrica 

Lote 3 – Antiga Delegacia 

Lote 4 – Rua Humaitá e Praça Dr. Augusto Torres 

Lote 5 - Praça Amphilóphio Lopes e Praça Duque de Caxias 

 

Acerca do Lote 1, destaca-se o “Frigorífico” como um equipamento construído na década de 1930, 

cujo objetivo era atender a produção de comércio de carnes local, a exemplo da produção de 

charques e carnes em conserva, construído e idealizado pelo Engenheiro Dr. Geraldo Rocha, 

importante personalidade no desenvolvimento da cidade e da região Oeste da Bahia. Atualmente, 

este equipamento é administrado pela Prefeitura Municipal de Barreiras em um espaço que abriga 

um complexo esportivo da cidade, havendo uma piscina para treinamentos e campo de futebol. Nesta 

área, sugere-se a revitalização e requalificação das ruínas, bem como a restauração do perímetro 

externo da edificação, assim como a recuperação estrutural do monumento, ao tempo em que possa 

preservar o desenho arquitetônico original, evitando o uso de elementos que sejam incompatíveis e 

descaracterizem o imóvel, com propostas de acessibilidade, saídas de segurança e sanitários, com 

vistas para a criação de espaços de arte, cultura, lazer e entretenimento, ressignificando a área para a 

visitação da comunidade. 

 

No Lote 2, o objetivo da Antiga Hidrelétrica é resgatar este importante equipamento urbano que foi 

inaugurado em 1928 e construído também pelo Engenheiro Dr. Geraldo Rocha, cujo tempo para 

iniciar e concluir tal obra foram de oito anos, sendo contratado um Engenheiro Hidráulico Polonês, 

que chegou em 1920, para iniciar o trabalho de análise de viabilidade e conclusão da Usina. Quando 

inaugurada, a Usina Hidrelétrica de Barreiras era a segunda usina da Bahia. Hoje, tal equipamento 

encontra-se desativado, necessitando de requalificação e revitalização a exemplo da restauração das 

fachadas externas, bem como a confecção de madeiramento, cobertura, forro de madeira, contrapiso 

e piso similares à construção original. Neste espaço, sugere-se que seja destinado para a preservação 

histórica e estética do monumento, evitando o uso de elementos que sejam incompatíveis e 

descaracterizem o imóvel, com propostas de acessibilidade, saídas de segurança e sanitários, com 

vistas para a visitação do público local, assim como a dinamização deste ambiente para a valorização 

da história das obras realizadas por Geraldo Rocha, transformando-a em um espaço de convivência 

para abrigar possíveis eventos/manifestações culturais.  

 

Já no Lote 3, traz como equipamento a Antiga Delegacia da Cidade de Barreiras, que hoje se 

encontra desativada e pertence ao município. Com localização estratégica (no cento da cidade) foi 

construída na década de 30 pelo então prefeito Almiro Vieira de Melo. Dentro das possibilidades de 

projeto para este local, sugere-se que seja revitalizado e requalificado a exemplo da restauração das 

fachadas externas e recuperação da construção existente, evitando o uso de elementos que sejam 

incompatíveis e descaracterizem o imóvel, com propostas de acessibilidade, saídas de segurança e 

sanitários, a fim de abrigar o Museu Municipal de Barreiras, principalmente por se localizar no 

coração da cidade. 

 

No Lote 4, a Rua Humaitá e a Praça Dr. Augusto Torres têm um peso significativo para a história do 

Município. A primeira rua de Barreiras (Rua Humaitá) foi batizada por Dr. Augusto Cezar Torres, 

importante médico da região que retornou para o município após sua participação na Guerra do 

Paraguai e nominou como “Humaitá” a primeira rua de Barreiras em homenagem ao nome de uma 
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das batalhas vencidas pelo Brasil durante a guerra. Nas proximidades da primeira rua, foram 

plantadas duas palmeiras por Dr. Augusto, criando-se uma praça denominada de Praça das 

Palmeiras. Hoje, tal praça foi rebatizada de Praça Dr. Augusto Torres em homenagem a esta 

personalidade local do município. Em se tratando de projetos para estes locais, indica-se a 

requalificação e reurbanização da Rua Humaitá, através de pintura das residências, construção de um 

píer de acesso ao Rio Grande, iluminação cênica em todo o perímetro da orla, bem como um projeto 

de arborização, modernização e espaços de convivência para a Praça Dr. Augusto Torres (Praça das 

Palmeiras).   

 

 No último Lote 5, destaca-se a Praça Amphilóphio, neste equipamento, indicam-se projetos de 

requalificação e reurbanização em que possa valorizar a estética do período e que possa também 

valorizar espaços de convivência em prol da comunidade que reside próximo ao local. 

 

Sobre a Praça Duque de Caxias, trata-se de um importante espaço público, localizado no centro da 

cidade e construído pelo prefeito Aníbal Barbosa na década de 60, polarizando nas proximidades 

grandes empresas e bancos em seu entorno. Este espaço sempre se configurou como um eixo de 

desenvolvimento e cultura, principalmente por fazer parte do trajeto do carnaval da cidade até a 

década de 90. Assim, sugere-se que sejam feitas melhoria e reforma nos mobiliários, principalmente 

na requalificação do coreto da praça, assim como a construção de um piso que faça referência à 

época, ressignificando para um espaço que possa ratificar e valorizar a importância história do 

município. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA 

 

DATA REFERÊNCIA LOCAL 
De 24/01/22  até 11/03/22 Inscrições com inserção de 

documentos e projetos 

Site: smecelbarreiras.webnode.com.  

De 18/03/ 22 até 23/03/22 Publicação dos Inscritos Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

De25/03/22  até 09/04/22 Avaliação dos anteprojetos   

 

De 18/04/22 até 22/04/22 

Publicação dos anteprojetos 

selecionados 

Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

De 08:00hs do dia  24/04/22 até ás 

12:00hs do dia 29/04/22 

Prazo para Recurso dos anteprojetos 

não selecionados 

e-mail:  

concurso.arq.urb@hotmail.com 

De 02/05/22  a 05/05/22 Publicação dos anteprojetos 

selecionados após recurso 

Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

Dia 26/05/22  Resultado Final 1º, 2º e 3º lugar A definir 
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5. DOS PRÉDIOS E PRAÇAS  

 

LOTE LOCAL ENDEREÇO 

01 1ºFRIGÓRIFICO DE 

BARREIRAS - 

MATADOURO 

Rua João Cândido Oliveira, 16 . 

São Pedro 

02 1º USINA HIDRELÉTRICA Rua das Turbinas, S/Nº 

03 1º DELEGACIA DE 

BARREIRAS 

Rua 26 de Maio, S/Nº, Centro 

04 HUMAITÁ E PRAÇA 

AUGUSTO TORRES 

Centro Histórico 

05 PRAÇA AMPHILOPHIO 

LOPES E PRAÇA DUQUE DE 

CAXIAS 

Centro Histórico 

 

6 DA PREMIAÇÃO 

 

 Serão conferidos Diplomas de Menção Honrosa a todos os trabalhos inscritos e que fizerem jus a esta 

honraria, a critério da comissão julgadora; 

 Os prêmios a serem conferidos pelo Município de Barreiras serão pela ordem, ao primeiro, segundo e ao 

terceiro lugares, sendo: 

1º Lugar R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) 

2º Lugar R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) 

3º Lugar receberão também placas alusivas ao resultado alcançado no concurso. 

6.1 A divulgação dos resultados do concurso será feita pelo Município, em sessão pública específica para 

este fim, em data, local e horário a serem oportunamente definidos e divulgados. 

6.2 A administração poderá designar sessão pública para identificação dos trabalhos para Premiação e 

para Menção Honrosa. Será lavrada nesta ocasião, a Ata de Encerramento do Concurso, com a devida 

identificação de todas as propostas concorrentes habilitadas e julgadas. 

6.3 O resultado final será divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Barreiras. Serão 

divulgados os nomes dos Arquitetos responsáveis pelos projetos, bem como daqueles responsáveis 

por trabalhos que tenham merecido Menção Honrosa.   

6.4 Após a divulgação dos resultados, estes ficarão disponíveis para conhecimento público na internet, 

pelo prazo mínimo de 1 (um) mês. 

6.5 Todos os projetos concorrentes serão devidamente identificados, com destaque para o selecionado e 

para aqueles que foram distinguidos com Menção Honrosa. 

6.6 O vencedor selecionado ao final do concurso terá seu nome ou da sua empresa mencionado na placa 

de obra e inauguração do prédio/monumento histórico e espaço público. 

 

7 . DA ABRANGÊNCIA E MODALIDADE 
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7.1 o Concurso será de âmbito regional e ocorrerá em etapa única. Será apresentado em nível de Estudo 

Preliminar, contendo informações suficientes para perfeita compreensão das propostas elaborados em 

atendimento ao previsto no Termo de Referência (Anexo I). 

 

8 – CONDIÇÕES PARA     PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 Poderão participar deste Concurso: 

 

A) Todos os arquitetos e engenheiros que estejam em situação regular perante o Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU);  

B) Os estudantes que estejam no penúltimo período / semestre do Curso de Arquitetura e  

Urbanismo, na região, sob orientação e responsabilidade técnica (assinatura), do 

professor ou coordenador do curso. 

 

8.2 Estão Impedidos de participar deste concurso: 

 

A) Os integrantes dos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Barreiras; 

B) Os parentes em primeiro grau de consanguinidade ou afinidade de pessoas indicadas no 

item acima. 

 

8.3  A participação neste Concurso poderá ser individual, através de CPF ou por equipe, 

através de CNPJ. No ocaso de participação por equipe (CNPJ), esta será representada 

exclusivamente pelo arquiteto responsável pela inscrição e apresentação do trabalho, 

atendendo aos requisitos do item 8.2 em relação a todos os integrantes da equipe (CNPJ). 

8.4 O profissional inscrito e os demais membros da equipe participante poderão vincular-se 

em até dois lotes de trabalho no Concurso, sendo vedada a participação de um mesmo 

profissional na apresentação de mais de um projeto, ainda que através de coautoria, 

colaboração ou consultoria, independentemente do grau de participação. 

8.5 Na hipótese de constatar-se, após inscrições e entrega de anteprojetos, a participação de 

um mesmo profissional em mais de um projeto, isoladamente ou em equipe, as suas 

respectivas propostas serão desclassificadas automaticamente, não podendo fazer jus a 

premiações ou distinções que eventualmente lhes tenham sido atribuídas.  

8.6 Os nomes dos autores, colaboradores, consultores e demais membros da equipe serão 

relacionados obrigatoriamente no Formulário de Inscrição, devidamente assinada pelo 

arquiteto responsável pela inscrição. 

8.7 Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo V), devidamente assinado. 

 

 

9 DA  INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO  
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9.1 – Os profissionais deverão ser inscritos por meio de preenchimento de ficha de inscrição, no site da Secretaria 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer smecelbarreiras.webnode.com  

9.2 A inscrição será gratuita e aberta a pessoas físicas e pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, 

necessariamente de arquitetura, urbanismo. 

9.3 Não serão aceitas modificações ou substituições depois de finalizada a inscrição. 

9.4 Para participação no concurso, os profissionais deverão fornecer as informações contidas nos formulários e 

anexar os documentos elencados neste edital, obrigatoriamente. 

Parágrafo único – O fornecimento de informações inverídicas ou não comprovadas documentalmente 

ensejará a desclassificação do concorrente. 

9.5 - A Ficha de Inscrição deverá vir acompanhada dos documentos abaixo relacionados, necessários à 

homologação da inscrição:  

a) Currículo /histórico do profissional; 

b) Certidão de Registro e Quitação:  CAU 

c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

d) Cópia de Comprovante de Identificação e CPF;  

e) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou Certidão Quitação 

Eleitoral; 

f) Certidão Federal, Municipal e Estadual (pessoa física); 

g) Certidão Federal, Municipal, Estadual, FGTS, Trabalhista e Cartão de CNPJ (pessoa 

jurídica); 

h) Para equipes, relação completa dos profissionais participantes e indicação de classe e 

indicação do arquiteto responsável; 

i) Termo de Cessão de Sessão de Direitos Autorais; 

 

9.6   A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer fornecerá comprovante no ato da 

inscrição. 

9.7 Não serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou material fora do prazo, forma e 

demais condições aqui estabelecidas. 

9.8 Serão de responsabilidade do profissional ao se inscrever, todas as despesas decorrentes de sua 

participação neste Concurso e a veracidade dos documentos apresentados. 

 

10 DO  PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO: 

10.1 – O CONCURSO REGIONAL EM ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS /MONUMENTOS HISTÓRICOS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS acontecerá no local indicado pela secretaria de Educação Cultura, Esporte e 

Lazer, conforme cronograma descrito no Anexo III  deste Edital. 

10.2 – A apresentação final dos vencedores será definida pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer; 

10.3 - A Coordenação do Concurso, antes da apresentação final, realizará avaliação de todos os 

projetos, inseridos no e-mail concurso.arq.urb@hotmail.com, que será composto de: 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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A ) Anteprojeto impresso em duas cópias 

B ) Mídia Digital 

C) Maquete Eletrônica (3D) 

D) Memorial descritivo elaborado com a utilização de textos e croquis, abordando, 

entre outros pontos, e a proposta Arquitetônica. 

 

10.4 – Paragrafo Único – Condições Gerais de Seleção que antecederão a apresentação final 

dos concorrentes: findo o prazo de recebimento dos trabalhos, a Coordenação do 

Concurso procederá à contagem do número de participantes, verificará as datas de 

entrega, separará e listará os casos de descumprimento do edital do concurso; O 

coordenador Geral do Concurso elaborará um relatório sobre os trabalhos considerados 

inabilitados, discriminando o motivo de sua inadequação formal as normas do 

Concurso, conforme os critérios formais previstos no item 6.3 e submeterá a comissão 

julgadora, no ato da instalação da Comissão Julgadora. Serão desclassificadas as 

inscrições que não se enquadrem neste regulamento. 

 

11 – DA  DILIGÊNCIA e COORDENAÇÃO DO CONCURSO  

 

        11.1 – A coordenação técnica do Concurso será do Engenheiro Marcus Penalber, inscrito no 

CREA 18.160-D e da Arquiteta Chaliny S. M. Amorim inscrita no CAU A114444-8 que 

será coordenadora assistente. 

 

12 -  DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. 

12.1 – Comissão de Avaliação será composta por 05 (cinco), representantes das seguintes instituições: CREA, 

CAU, IFBA, Prefeitura Municipal de Barreiras e um historiador (a) representante da Sociedade Civil 

Não Organizada; 

12.2 – A composição da Comissão de Avaliação será apresentada a sociedade civil no dia da apresentação dos 

ganhadores, conforme cronograma. 

 

13 – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

13.1 A Comissão de Avaliação deste Concurso avaliará os trabalhos segundo valores arquitetônicos em 

atendimento ao Edital, ao Termo de Referência e aos demais Anexos, integrantes das bases do Concurso, 

considerando tanto a identificação do problema e as soluções alcançadas; Os critérios básicos para 

avaliação e julgamento final pela Comissão Julgadora, sem ordem de importância, além dos acima 

referidos serão: 

13.1.1 Conceito e Inovação com peso de 20 pontos; 

13.1.2 Clareza do ANTEPROJETO com peso de 10 pontos; 

13.1.3 Atendimento as especificidades funcionais com peso de 10 pontos; 

13.1.4 Exequibilidade técnica com peso de 15 pontos; 
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13.1.5 Sustentabilidade Ambiental e Eficiência Energética com peso de 15 pontos; 

13.1.6  Acessibilidade com peso de 20 pontos; 

      13.1.7 Quantificação dos Serviços a serem executados com peso de 10 pontos; 

 

13.2 A Comissão Julgadora indicará o (s) melhor (es) trabalho (s) e suas classificações de acordo com o item 

06 – Premiação -   O resultado conforme Cronograma ; 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1  Os  casos  omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer. 

14.2 - Fica garantido o direito à livre expressão de qualquer um dos inscritos, exceto no distrato público aos 

direitos humanos, ao evento ou a quaisquer integrantes da Comissão Organizadora e demais pessoas 

envolvidas na Organização, casos em que ocorrerá a imediata desclassificação do inscrito. 

14.3 - A simples inscrição no Concurso de anteprojetos arquitetônicos de restauro e modernização, de 

prédios/monumentos históricos e espaços públicos em endereços diversos desta localidade, pressupõe a 

aceitação e a concordância com todos os termos do presente concurso, valendo como contrato de adesão. 

14.4 - Fica eleito o foro da comarca de Barreiras, Bahia para dirimir quaisquer conflitos oriundos do 

cumprimento das normas deste concurso, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

 

 

Barreiras,       09 de Setembro de 2021. 

 

 

 

Gabriela Galdina Santana Nogueira 

                                         Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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ANEXO II 

 

LOTES  

PRÉDIOS E PRAÇAS 

 

 

LOTE LOCAL ENDEREÇO COORDENADAS 

01 1ºFRIGÓRIFICO DE 

BARREIRAS - MATADOURO 

Rua João Cândido 

Oliveira, 16 . São Pedro 

Latitude: 12º8’0.29”S 

Longitude: 45º 0’10.99”O 

02 1º USINA HIDRELÉTRICA Rua das Turbinas, S/Nº Latitude:12°8’4.83S 

Longitude: 45º0’2.63”O 

03 1ª DELEGACIA DE 

BARREIRAS 

Rua 26 de Maio, S/Nº, 

Centro 

Latitude:12°8’58.26”S 

Longitude:44º59’59.32”O 

04 RU*,HUMAITÁ E PRAÇA 

AUGUSTO TORRES 

Centro Histórico RUA HUMAITÁ 

Latitude:12º8’42.83”S 

Longitude:45°0’9.69”O 

 

PCA AUGUSTO TORRES 

Latitude:12°8’43.49”S 

Longitude:45° 0’7.15”O 

05 PRAÇA AMPHILOPHIO LOPES 

E PRAÇA DUQUE DE CAXIAS 

Centro Histórico PCA AMPHILOPHIO LOPES 

Latitude: 12º8’47.34”S 

Longitude:45° 0’5.05”O 

 

PCA DUQUE DE CAXIAS 

Latitude:12°8’45.12”S 

Longitude:45° 0’3.01”O 
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LOTE 01 - 1º FRIGÓRIFICO DE BARREIRAS – MATADOURO 

 

 
 

 

LOTE 02 – USINA HIDRELÉTRICA 
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LOTE 03: 1ª DELEGACIA DE BARREIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 04 – RUA HUMAITÁ 
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LOTE 04 – PRAÇA AUGUSTO TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 05 - PRAÇA AMPHILOPHIO LOPES 
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LOTE 05 – PRAÇA DUQUE DE CAXIAS 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

DATA REFERÊNCIA LOCAL 
De 24/01/22  até 11/03/22 Inscrições com inserção de 

documentos e projetos 

Site: smecelbarreiras.webnode.com.  

De 18/03/ 22 até 23/03/22 Publicação dos Inscritos Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

De25/03/22  até 09/04/22 Avaliação dos anteprojetos   

 

De 18/04/22 até 22/04/22 

Publicação dos anteprojetos 

selecionados 

Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

De 08:00hs do dia  24/04/22 até ás 

12:00hs do dia 29/04/22 

Prazo para Recurso dos anteprojetos 

não selecionados 

e-mail:  

concurso.arq.urb@hotmail.com 

De 02/05/22  a 05/05/22 Publicação dos anteprojetos 

selecionados após recurso 

Site: smecelbarreiras.webnode.com 

Diário Oficial do Município; 

Dia 26/05/22  Resultado Final 1º, 2º e 3º lugar A definir 

 

ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1) Data de inscrição: ___/___/___ 

 

2) Nome do PROFISSIONAL: ______________________________________ 

 

3) CAU Nº__________________________ 

 

4) Nº do RG: _____________________Nº do CPF: _________________ 

 

5) Telefone: _______________ E-mail: __________________________ 

 

6) Endereço: ________________________ Bairro: ________________ 

 

Cidade: __________________________ CEP: __________________ 

 

7)  Representa algum ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA /ENGENHARIA?  

 

Qual?_________________________ 

 

8) Participa do Concurso com Equipe: ____________________________ 

 

Listar nome e CPF dos componentes: _______________________________ 

 

Lote(s) Escolhido(s): ___________________________ 

 

 

Assinatura do candidato: ________________________________________ 
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ANEXO V 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

1. Por este instrumento, – o(s) CEDENTE(S) – abaixo qualificado(s), na condição de único(s) 

autor (es) e/ou detentor(es) dos direitos autorais do CONCURSO REGIONAL em arquitetura 

e urbanismo para anteprojeto de restauração e modernização de prédios /monumentos e 

espaços públicos do município de Barreiras /BA, doravante denominado simplesmente 

PROJETO EM ARQUITETURA E URBANISMO “HISTÓRIA VIVA – A CIDADE DO 

FUTURO QUE PRESERVA SEU PASSADO”, apresentado no  EDITAL CN Nº 001/2022, 

cede(m) e transfere(m), de forma total e definitiva, os direitos autorais patrimoniais dele 

decorrente, em caráter exclusivo, em favor da Prefeitura Municipal de Barreiras, autarquia 

municipal, com sede na rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA 

CEP 47.806.146. Fone 77: 3614-7100. Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 

13.654.405/0001-95. 

 

2. A presente cessão e transferência total de direitos autorais compreendem todos os direitos 

patrimoniais previstos em lei referentes ao seu “PROJETO EM ARQUITETURA E 

URBANISMO “HISTÓRIA VIVA – A CIDADE DO FUTURO QUE PRESERVA SEU 

PASSADO” manifestando o(s) CEDENTE(S), desde já, plena e inequívoca concordância 

com a alteração posterior do Anteprojeto pelos profissionais habilitados constantes nos 

quadros da Controladoria ou por outro profissional por este designado;  

 

3. A presente cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais advindos do PROJETO 

EM ARQUITETURA E URBANISMO “HISTÓRIA VIVA – A CIDADE DO FUTURO 

QUE PRESERVA SEU PASSADO” vigorará por todo o prazo de vigência dos direitos 

autorais patrimoniais. 

 

4. A presente cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO EM 

ARQUITETURA E URBANISMO “HISTÓRIA VIVA – A CIDADE DO FUTURO QUE 

PRESERVA SEU PASSADO” será válida em Barreiras e em todos os demais projetos que 

estes poderem ser usados, ou seja, na Rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu, 

Barreiras /BA CEP 47.806.146. Fone 77: 3614-7100. Site: www.barreiras.ba.gov.br , 

não apenas para o local indicado no edital, podendo ser usado em qualquer outro endereço de 

interesse público.  

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, redigido em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

Barreiras,              de ______de 20___. 

________________________________________ 

                                                                      (Nome Completo) 
 TODOS OS AUTORES / TITULARES DE DIREITOS AUTORAIS DEVEM ASSINAR O PRESENTE TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS E RECONHECER SUAS FIRMAS. 

Testemunhas: 

_______________________________. 

Nome: 

Cpf: 
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_______________________________. 

Nome: 

Cpf: 
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