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ADITIVO AO EDITAL 

 

Considerando que o edital de Concurso de Projeto 01/2019: Construção do 

Novo Quartel do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão – PR, prevê na cláusula n. 12 que 

“os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso”; 

 

Considerando que a primeira etapa de entrega dos projetos ocorreu dia 

30.08.2019 (cláusula n. 7.2.4); 

 

Considerando que o presente concurso detém caráter social e educativo, 

cujo interesse público advém do desenvolvimento da cidade de Campo Mourão e da 

facilitação da atuação do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão;  

 

Considerando que por motivos externos, o corpo organizacional deste 

concurso sofreu uma defasagem, acarretando acúmulo de análise e acompanhamento de 

projetos;  

 

Considerando que é vantajoso ao Corpo de Bombeiros de Campo Mourão 

que seja analisado o maior número de projetos, partindo do pressuposto de interesse público; 

 

Considerando que a primeira etapa, trata-se de uma entrega prévia;  

 

Considerando que das 09 (nove) equipes inscritas, apenas 05 (cinco) 

teriam seus projetos analisados; 

 

Considerando que todos os projetos enviados foram considerados 

acessíveis e de ótima percepção dos participantes, restando-se necessárias poucas ressalvas 

e o mínimo de mudanças aos projetos;  

 

Considerando os pontos assinalados, a Comissão Organizadora 

RESOLVE: 



    
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Revogar a parte final da cláusula n. 7.2.4 do edital de Concurso de 

Projeto 01/2019, no que tange ao horário da entrega; 

2. Revogar a cláusula n. 7.6, pois desnecessária devida a alta qualidade dos 

projetos elaborados; 

3. Informar que a publicação da aprovação/ressalva dos projetos será 

realizada dia 10.09.2019, sendo encaminhada via e-mail; 

4. Acrescer que as equipes que não cumpriram o prazo previamente 

estipulados sofrerão punições na nota final;  

5. Determinar que as equipes CACB08EH2019 e CACB09EI2019, 

devido ao atraso da entrega injustificado, deverão encaminhar via e-mail 

justificativa de atraso até dia 09.09.2019, às 23h59min, ficando cientes 

desde já, que terão descontados 05% (cinco por cento) da nota final, em 

caráter de punição. 

6. Determinar que a equipe CACB02EB2019, devido à falta de envio de 

projeto, deverá encaminhar via e-mail justificativa de atraso, bem como 

o projeto, até dia 09.09.2019, às 23h59min, ficando cientes desde já, que 

terão descontados 10% (dez por cento) da nota final, em caráter de 

punição. 

7. Esclarecemos desde já, que não haverá prorrogação de prazo para a 

segunda entrega, pois trata-se de entrega final e física de pranchas 

rígidas, indispensáveis para exposição no II Fórum Integrado de 

Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; 

 

 

Este aditivo, entra-se em vigência a partir da sua publicação. 

 

 

Campo Mourão, Paraná, 05 de setembro de 2019 

 

 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPO MOURÃO 



    
_____________________________________________________________________________ 

Carolina Sequinel – Presidente 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO – CAMPO MOURÃO 

Paulo Henrique Rodrigues – Coordenador de Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharias 

 

 

CORPO DE BOMBEIRO DE CAMPO MOURÃO 

Tenente Feijó 

 

 

 


