
 
 
 
 
 

Página 1 de 18                                                                                                                                                                                                
F.GA.07.11                                                                                                                                                                           
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 160607-1 
COTAÇÃO PRÉVIA Nº 58 / 16 

1ª PUBLICAÇÃO 
 

 

1. OBJETO 

Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia contemplando também, 

Tramitações de Processos nos diversos órgãos públicos e ou empresas competentes e elaboração de 

Planilha Orçamentária de Custos da Obra, para futura reforma do conjunto edificado, onde funcionou a 

antiga sede do Diário de Pernambuco, localizado na Praça da Independência, nº 12, no Bairro de Stº 

Antonio, Recife-PE. 

 

2. PREÂMBULO 

O SÍTIO 

A cidade do Recife nascida a partir de seu porto, sempre foi reconhecida pela força das suas relações 

comerciais desenvolvidas principalmente ao longo das ruas de seu centro histórico. Este centro histórico é 

compreendido pelos bairros ou parte dos bairros denominados Bairro do Recife, de São José e de Santo 

Antônio. Neste último situa-se a Praça da Independência, local onde por muito tempo aconteceram as 

maiores manifestações populares da capital do estado de Pernambuco. Tal praça também conhecida como 

“A Pracinha do Diário”, recebeu este carinhoso apelido, devido à presença às suas margens, do edifício que 

durante um Século abrigou a sede do mais antigo jornal diário em circulação da América Latina, o Diário de 

Pernambuco. 

O DIÁRIO DE PERNAMBUCO 

Segundo dados históricos, a obra para construção de tal edificação foi realizada em 1903 e foi capitaneada 

pelo Conselheiro Rosa e Silva, importante figura da sociedade pernambucana, com a finalidade específica 

de abrigar a sede do periódico. Com o passar dos anos, edifícios contíguos foram incorporados à edificação 

originária, dando maior “corpo” ao imóvel, que com o crescimento do jornal, buscava mais área para 

abrigar suas instalações. Após várias reformas em sua estrutura, já em 1924 o edifício ganha ares 

monumentais, se aproximando muito do aspecto que pode ser observado nos dias de hoje.  
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Implantado em quatro lotes remembrados, o edifício histórico está definido em um único volume de 

quatro pavimentos, mais um pavimento de mezanino, casa de máquinas com relógio e mirante. Possui 

quatro fachadas, orientadas: a sul (principal), para a Praça da Independência; a leste para a Rua Diário de 

Pernambuco; a norte para os prédios anexos, do próprio Diário e Nº 90; para oeste, os números 32 e 115, 

voltados, respectivamente, Praça do Diário e Rua Eng. Ubaldo Gomes e Matos. 

Complementando o conjunto edificado, a partir da identificação de novas necessidades de ampliação de 

sua área de construção, foram incorporadas entre as décadas de 1960/70, algumas edificações que foram 

anexadas ao edifício histórico. Localizadas nos terrenos posteriores ao edifício histórico originário, estes 

anexos voltados para a hoje Rua Diário de Pernambuco (antiga Rua Duque de Caxias), serviram para abrigar 

as atividades do parque gráfico do jornal que ali funcionava e tinham conexão direta com o edifício 

principal, onde funcionava a redação e os demais departamentos do dito jornal.  

Com 2.109,00 m² de área construída total, após estas últimas reformas ocorridas ainda na década dos anos 

1970, o conjunto edificado ultrapassa os 100 anos abrigando as atividades jornalísticas até o ano de 2004, 

quando a sede do jornal se muda para outra área da cidade, ocupando edificação mais apropriada para 

seus usos contemporâneos. Desde 2004, após a saída da operação do Diário de Pernambuco do imóvel, o 

conjunto encontra-se fora de uso e em avançado estado de degradação. 

De propriedade do Governo do Estado de Pernambuco desde então, o conjunto edificado constituído por 

seu edifício histórico e edifícios anexos, foi objeto de Lei Estadual de nº 15.439, de 23 de dezembro de 

2014, sancionada pelo então Governador João Lyra Neto, lei esta que permite a cessão do imóvel ao Núcleo 

de Gestão do Porto Digital. Tal ação tem, entre outros objetivos, viabilizar a recuperação do imóvel 

histórico, além de tentar induzir a revitalização dos Bairros de São José e de Santo Antônio, que passam por 

processo de degradação urbana devido a fatores diversos. 

O PORTO DIGITAL 

O Núcleo de Gestão do Porto Digital é a empresa que representa o Parque Tecnológico do Porto Digital, 

que diferente da maioria dos parques tecnológicos, normalmente instalados em áreas próprias e 

controladas, é um parque urbano, que abrange área central da Cidade do Recife. Sendo um dos principais 

parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil, o Porto Digital é um dos representantes da nova 

economia do Estado de Pernambuco. Localizado no Recife, sua atuação se dá nos eixos de software e 

serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC), com ênfase nos 

segmentos de games, multimídia, cine-vídeo-animação, música, fotografia e design.  
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Reconhecido por sua territorialidade singular entre parques tecnológicos, o Porto Digital cuja área de 

abrangência hoje se estende por 05 bairros da capital pernambucana, originalmente ocupava apenas o 

Bairro do Recife (100 ha). A partir do ano de 2012 incorporou ao seu território mais 49 ha de área, 

localizada no bairro de Santo Amaro. E mais recentemente, a partir do ano de 2015, incorporou nova área 

aos seus limites, que se estende agora também por parte do bairro de São José, parte do bairro de Santo 

Antônio e parte do bairro da Boa Vista, totalizando agora após esta nova revisão de seu perímetro uma 

área aproximada a 181 ha.  

A região, antes degradada, vem sendo requalificada de forma acelerada em termos urbanísticos, 

imobiliários e de recuperação do patrimônio histórico edificado desde a fundação do parque, em 2000. Já 

foram recuperados mais de 80 mil metros quadrados de imóveis históricos em toda a extensão territorial 

do parque tecnológico.  

Pelos motivos já expostos justifica-se a cessão do conjunto objeto do concurso ao Porto Digital pelo 

Governo do Estado de Pernambuco, com o objetivo de replicar para esta região da cidade, ações realizadas 

com sucesso em outras localidades.  

Tal cessão considera que o Conjunto será prioritariamente destinado à locação por empresas e 

organizações dos segmentos de atuação do PORTO DIGITAL; às atividades, ações e projetos próprios da 

governança do PORTO DIGITAL e/ou à outras atividades, ações e projetos correlatos, de interesse público, 

cujos propósitos coadunem-se aos objetivos do PORTO DIGITAL.  

A INTERVENÇÃO NO CONJUNTO EDIFICADO 

Com relação ao conjunto edificado objeto da cessão do Governo do Estado ao Porto Digital, para 

implantação de Políticas Públicas referentes ao Parque Tecnológico, é importante destacar que, do ponto 

de vista de sua localização com relação a legislações pertinentes no que diz respeito a possíveis reformas 

do imóvel, este está localizado num Setor de Preservação Rigorosa 6 (SPR 6), limitando-se entre este e o 

Setor de Preservação Ambiental 4 (SPA 4). Assim, está inserido numa área em que, de acordo com a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo – LUOS (Nº 16.176 de 1996) é denominada de Zona Especial de Preservação 

Histórica (ZEPH). 

Qualquer intervenção a ser realizada no referido conjunto deverá, estar de acordo com o Anexo 11 da 

referida lei, passar por “análise especial para cada caso a critério do órgão competente, objetivando a 

restauração, manutenção do imóvel e/ou sua compatibilização com a feição do conjunto integrante do 

sítio, sendo permitida a demolição dos imóveis cujas características não condizem com o sítio, ficando o 

parecer final a critério da CCU”.  
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A intervenção proposta pelo Porto Digital e solicitada aos proponentes deste processo, para o conjunto 

edificado da antiga sede do Diário de Pernambuco prevê a restauração completa do edifício histórico e a 

ampliação da capacidade construída do conjunto como um todo, aproveitando o espaço existente onde 

estão as edificações construídas na década de 1970, conforme citado anteriormente. 

No caso do edifício histórico espera-se restaurar toda a estrutura da edificação, bem como suas fachadas 

incluindo revestimentos, adornos, esquadrias e etc., sua coberta incluindo a torre do relógio e o carrilhão 

deste e seu mirante, além de elementos internos importantes ao funcionamento da edificação, como um 

pátio interno descoberto, que foi identificado durante o levantamento métrico cadastral realizado no 

imóvel, que pode ajudar na ventilação e iluminação das áreas internas do edifício, uma escada que circunda 

o poço do elevador e o próprio elevador, para que estes possam voltar a funcionar, colaborando com a 

circulação vertical do prédio após seu restauro. Tal restauração deverá reabilitar o edifício, para que este 

possa vir a ser usado como um edifício empresarial, com os mais contemporâneos e eficientes sistemas 

instalados, visando o melhor desempenho das empresas e pessoas que possam vir a utilizá-lo no futuro.  

Excluindo-se a área edificada do edifício histórico, espera-se que a área remanescente do conjunto (área 

onde se encontram os edifícios erguidos na década de 1960/70), possa abrigar intervenção com capacidade 

de garantir área construída suficiente, através de potencial construtivo adicional, suficiente para reversão 

dos valores que serão necessários para recompor o conjunto edificado como um todo. Tal proposta deve 

levar em consideração, que tal reversão deverá acontecer em um período máximo de 10 (dez) anos após a 

conclusão das obras civis de reforma.  

O Porto Digital não espera, porém, que para atendimento a tais anseios, as propostas a serem 

apresentadas pelos concorrentes do concurso em epígrafe, deverão observar as indicações das legislações 

pertinentes, assim como considerar as boas práticas de intervenções arquitetônicas e urbanísticas 

similares, existentes em diferentes cidades no mundo. Desta forma, esperam-se propostas, que prevejam 

uma intervenção a ser executada que pense não só no conjunto do Diário de Pernambuco como um todo, 

mas também no resultado desta intervenção e suas relações com os diversos elementos componentes de 

seu entorno.  

Por fim espera-se que tal intervenção além de restaurar o imóvel histórico e o conjunto como um todo, 

ampliando seu potencial construtivo para abrigar novas empresas dos seguimentos apoiados pelas políticas 

públicas do Parque Tecnológico, contribua com a melhoria das áreas circunvizinhas, funcionando este 

empreendimento como elemento âncora de indução a tais melhorias, como ocorreu em outros exemplos 

de intervenções desta natureza realizadas por este Parque Tecnológico.  
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DOS PROCESSOS DO CONCURSO 

O concurso cujo objeto é a escolha da melhor proposta a nível de Estudo Preliminar, para reforma do 

conjunto edificado onde funcionou a antiga sede do jornal Diário de Pernambuco é aberto a profissionais e 

empresas da área de Arquitetura e Engenharia de todo o Brasil e será dividido em duas fases conforme 

descrito a seguir.  

A FASE 01 – IDEIAS DE ARQUITETURA como o próprio nome diz, busca o desenvolvimento de ideias, para 

uma futura ocupação do conjunto edificado citado acima, incluindo as reformas necessárias para tal, do 

edifício histórico e a construção de um edifício onde hoje se encontram os anexos do conjunto.  

Nesta fase de ideias cada proponente deverá apresentar, no mínimo, proposições de usos, volumetria para 

o conjunto como um todo, relações entre o edifício histórico e a edificação a ser proposta onde atualmente 

se encontram os anexos, o modelo de ocupação do todo dentro dos limites dos lotes e o gabarito total do 

conjunto. Deverão ser propostos ainda itens relativos à sustentabilidade, inovação, diversidade e 

viabilidade técnica do que está sendo proposto.  

Nesta fase, além de propostas para intervenção no imóvel, são esperadas proposições de ideias para o 

entorno do mesmo, que servirão para complementar as ideias de proposta de reforma da edificação e 

serão apresentadas às autoridades competentes, com o intuito de ajudar na melhoria das dinâmicas do 

entorno da edificação.  

Os trabalhos apresentados nesta fase serão alvo de análise por comissão julgadora externa pré-

determinada, que deverá escolher entre todas as propostas apresentadas, as 04 (quatro) melhores ideias 

considerando, primordialmente, as proposições específicas para o conjunto edificado resultante, sendo 

consideradas de forma complementar as ideias para o entorno. Estes 04 (quatro) melhores trabalhos 

escolhidos pelo júri instituído pelo Porto Digital, serão habilitados a participar da FASE 02 do concurso, 

quando será desenvolvido um Estudo Preliminar, com foco exclusivo no conjunto edificado citado 

anteriormente.  

A FASE 02 – ESTUDO PRELIMINAR contará apenas com a participação das 04 (quatro) propostas 

selecionadas no pelo júri constituído para a FASE 01. Os proponentes responsáveis, pelas propostas 

classificadas para esta segunda etapa do concurso, só deverão iniciar o desenvolvimento das suas 

respectivas propostas de Estudo Preliminar, mediante autorização formal do Núcleo de Gestão do Porto 

Digital.   
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Cada proponente deverá elaborar sua proposta de Estudo Preliminar, considerando que o mesmo deverá 

deixar claro em sua concepção, maiores detalhes a partir da ideia apresentada na etapa anterior. Espera-se 

nessa etapa, que através de desenhos técnicos a serem apresentados, fique claro qual a configuração 

proposta para o projeto como um todo. Deverá estar claro em cada uma das propostas a serem 

apresentadas, quais são os usos propostos para as diversas plantas do conjunto edificado resultante, os 

acessos (principal, secundário – se houver – e de serviço) ao conjunto, como será tratada a circulação 

vertical e a circulação horizontal e a conexão entre as edificações, sugestão de materiais e acabamentos, 

além do desenvolvimento dos itens relativos à sustentabilidade e inovação que devem ter sido 

apresentados na fase anterior.     

Uma comissão interna do Porto Digital escolherá dentre as 04 (quatro) propostas de Estudo Preliminar, 

apresentadas pelos proponentes desta FASE 02, qual a que mais se adequa às suas necessidades e anseios, 

com relação ao resultado final proposto para o conjunto edificado. Tal proposta, receberá o título de 1ª 

colocada no Concurso e as demais serão classificadas por esta mesma comissão, como 2ª, 3ª e 4ª colocadas 

respectivamente. 

Ao fim do processo e após a divulgação do resultado final, os 04 (quatro) Concorrentes participantes desta 

FASE 02, que apresentarem suas propostas de ESTUDO PRELIMINAR, serão autorizados pelo Núcleo de 

Gestão do Porto Digital, a emitir nota fiscal de serviço pelo cumprimento do trabalho realizado. Os valores 

a serem pagos serão iguais para os 04 (quatro) Concorrentes e serão pagos a título de premiação pelo 

ESTUDO PRELIMINAR, independentemente da sua colocação no certame.  

Fica facultado ao Porto Digital, contratar a empresa que for habilitada em 1º lugar neste processo seletivo, 

para desenvolver os projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia e demais serviços de 

licenciamento conforme descrito neste Termo de Referência e dentro do limite financeiro, também citado 

no referido termo. Tal contratação também só se concretizará, caso a empresa escolhida estiver de acordo 

com as condições e valores determinados neste Termo de Referência e seus Anexos, entre eles a Minuta de 

Contrato, que determina os serviços a serem realizados, os prazos de realização destes serviços e outros 

pontos pertinentes a esta contratação. 
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3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 15.439, de 23 de dezembro de 2014, sancionada pelo Governo do Estado 

de Pernambuco que permite a cessão do conjunto edificado onde funcionou a antiga sede do Diário de 

Pernambuco, localizado na Praça da Independência, nº 12, no Bairro de Santo Antônio,  ao Núcleo de 

Gestão do Porto Digital (NGPD). Conhecido como Edifício Diário de Pernambuco, passará a ser mais um 

imóvel integrante do patrimônio do Parque Tecnológico, com o intuito de aumentar a capacidade física do 

mesmo, oferecendo, depois de reformado, novos espaços para instalação de empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) e Economia Criativa (EC). 

CONSIDERANDO que o Edifício Principal (histórico) datado de 1903, conhecido por ter abrigado ao longo de 

101 anos a sede do mais antigo jornal em circulação da América Latina, o "Diário de Pernambuco", o 

conjunto edificado, construído pelo seu antigo proprietário o conselheiro Rosa e Silva, abrigou as diversas 

funções do conhecido jornal diário, desde as funções administrativas, passando pelas funções de produção 

jornalísticas e abrigando também o parque gráfico do periódico. 

CONSIDERANDO que além de fomentar a economia local através do TIC e da EC, a seção do espaço ao 

Parque Tecnológico, procura também, resgatar o uso do antigo edifício com funções de tecnologia da 

informação, em formato contemporâneo, além de se tornar uma tentativa de que a sua reforma, possa 

servir de indutor de um processo de revitalização do centro comercial e de negócios da capital 

pernambucana. 

CONSIDERANDO que o conjunto de imóveis após sua reforma, possui potencial de ultrapassar os 5.000,00 

m², ampliando desta forma, significativamente a capacidade de absorção de novas empresas ao 

ecossistema do Porto Digital, a reforma para requalificação deste conjunto de prédios, deverá ajudar a 

atrair novos empreendimentos e solucionar a lacuna de imóveis identificada no polo de tecnologia.  

CONSIDERANDO que o Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) celebrou convênio com o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações (MCTI) – convênio nº 01.0022.00/2010, SICONV no 

737443/2010, com o objetivo de "fortalecer e consolidar o Parque Tecnológico Porto Digital". 

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho do referido convênio prevê em seu Objetivo específico 02 – 

Fortalecimento da capacidade produtiva e competitiva do Porto Digital; em sua Meta 7 – Oferta de espaços 

qualificados para contratação de empresas para o Porto Digital;  em sua Etapa 7.2 – Implantação de 

condomínio empresarial de alto padrão e tecnologia no Porto Digital, para abrigar empresas de tecnologia 

da informação, e em seu Item do Plano de Trabalho 7.2.16 - contratação de serviço técnico para 

desenvolvimento de projetos de arquitetura e complementares para edifícios destinados à expansão do 

Porto Digital. 
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Justifica-se, pois, a contratação de serviço técnico especializado para elaboração de Projetos de Arquitetura 

e Complementares de Engenharia contemplando também, Tramitações de Processos nos diversos órgãos 

públicos e ou empresas competentes e elaboração de Planilha Orçamentária de Custos da Obra, para futura 

reforma do edifício onde funcionou a antiga sede do Diário de Pernambuco, localizado na Praça da 

Independência, nº 12, no Bairro de Stº Antonio, Recife-PE. 

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A documentação completa deste processo de aquisição poderá ser examinada e adquirida 

gratuitamente, em meio digital, no site oficial do Concurso 

(www.portodigital.org/concursodiariodepernambuco), a partir do dia 19 de setembro de 2016, 

após o preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO ONLINE. 

4.2. Será necessário o preenchimento do RECIBO DE RETIRADA DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 

conforme ANEXO I (RECIBO DE RETIRADA DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO), por todas as 

EMPRESAS INTERESSADAS no Processo de Aquisição. O ANEXO I (RECIBO DE RETIRADA DE 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO) preenchido deverá ser enviado, em meio digital, em até 3 dias 

úteis após a INSCRIÇÃO ONLINE, no e-mail: concursodiariodepernambuco@portodigital.org. O 

não recebimento do documento preenchido, dentro do prazo estipulado, exime o NGPD da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais;  

4.3. O presente Processo de Aquisição configura-se nos moldes de um Concurso de Projetos de 

Arquitetura, a ser realizado em duas fases:  

- Fase 01 - Segue os moldes de um Concurso de Ideias de Arquitetura, onde os CONCORRENTES 

ficarão livres para definir as diretrizes que irão compor sua proposta, seja ela apenas uma 

intervenção no conjunto edificado do Diário de Pernambuco, ou algo mais abrangente, que 

envolva a Praça da Independência e entorno, e que sejam apresentadas de acordo com todos os 

requisitos contidos neste Termo de Referência e seus anexos.  

- A Fase 02 - restrita aos autores das 04 (quatro) melhores propostas a nível de Ideias de 

Arquitetura  apresentadas na Fase 01, escolhidas pela Comissão Julgadora designada pela 

CONTRATANTE, consiste na apresentação de Estudo Preliminar, conforme indicações deste 

Termo de Referência e seus anexos.  
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4.4. Poderão participar deste processo de aquisição empresas sob a denominação de sociedades 

empresariais (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, 

anônima, limitada, micro empresa ou empresa de pequeno porte) e de sociedades simples, 

associações, fundações (exceto cooperativas), regularmente estabelecidas neste País, e que 

satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste Processo de Aquisição, inclusive 

tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto do processo de aquisição. 

4.5. Os CONCORRENTES arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. O 

NGPD, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos no Processo de Aquisição ou os seus resultados. 

4.6. OS CONCORRENTES deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Processo 

de Aquisição, das condições gerais e particulares do objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 

cumprimento do contrato. 

 

5. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. São vedadas a inscrição e a participação, sob qualquer condição (CONCORRENTE, AUTOR, 

COLABORADOR ou RESPONSÁVEL TÉCNICO) pessoas jurídicas que: 

a) Empresas em processo de falência, concordata, recuperação judicial, dissolução, ou 

liquidação; 

b) Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação, esteja 

proibido ou tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

c) Empresas Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido como aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico comum; 

d) Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto 

deste concurso; 

e) Funcionário, servidor ou dirigente do CONTRATANTE ou responsável pelo Processo de 

Aquisição. 



 
 
 
 
 

Página 10 de 18                                                                                                                                                                                                
F.GA.07.11                                                                                                                                                                           
 

f) Possua entre seus sócios, dirigentes, associados ou empregados, qualquer empregado ou 

dirigente do NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL; 

g) Possua entre seus sócios, dirigentes, associados ou empregados, qualquer ex-dirigente ou 

ex-empregado do NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL desvinculado há menos de 2 

(dois) anos; 

h) Tenha sócios, dirigentes, associados ou empregados que possuam com qualquer 

empregado ou dirigente do NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL parentesco em linha 

reta ou colateral (até o terceiro grau), vínculo matrimonial ou de união estável; 

i) Seja pessoa jurídica de Direito Público; e 

j) Tenha sócios, dirigentes, associados ou empregados que possuam com quaisquer membros 

das Comissões de Habilitação e/ou Julgadora parentesco em linha reta ou colateral (até 

terceiro grau), vínculo matrimonial, de união estável, acadêmico, societário, empregatício 

ou de prestação de serviços. 

5.2. Deverão ser apresentadas as devidas comprovações que eximam a EMPRESA E/OU CONSÓRCIO 

das qualificações negativas descritas nas letras “a” e “b” do item 3.7. 

5.3. Os casos de impedimento e/ou suspeição arguidos serão examinados pela Comissão de 

Habilitação e decididos pelo NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL. 

 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  

6.1. Todos os documentos a serem apresentados deverão seguir as informações constantes nos 

ANEXOS II (EDITAL CONCURSO DE IDEIAS) e III (EDITAL ANTEPROJETO) deste Termo de 

Referência. 

 

7. DAS COMISSÕES DE HABILITAÇÃO E DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. A documentação de cada CONCORRENTE recebida pelo NGPD, dentro do prazo estipulado, será 

avaliada na FASE 01, primeiramente, pela Comissão de Habilitação para comprovação de 

cumprimento dos requisitos solicitados no item 5 do ANEXO II (EDITAL FASE 01 – IDEIAS DE 

ARQUITETURA) deste Termo de Referência. 

7.2. A Comissão de Habilitação será composta, exclusivamente, por membros internos selecionados 

dentre o corpo de funcionários do NGPD. Caberá à Comissão de Habilitação analisar e julgar a 

Habilitação dos CONCORRENTES, conforme citado no item 6.1.  
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Os membros integrantes da Comissão de Habilitação são: 

� Gustavo Luiz Oliveira da Rocha – Superintendente de Infraestrutura do NGPD 

� Heraldo Ourem Ramos Neto – Superintendente de Projetos de Inovação do NGPD 

� Alba Lúcia Villarim Marques de Almeida – Gerente de Projetos e Obras do NGPD 

� Júlia Clarinda dos Santos Machado – Analista de Infraestrutura do NGPD 

7.3. Os CONCORRENTES que tiverem a habilitação indeferida pela Comissão de Habilitação, não terão 

suas propostas avaliadas pela Comissão Julgadora. 

7.4. Após o deferimento dos CONCORRENTES habilitados, as propostas passarão pela avaliação da 

Comissão Julgadora, de acordo com os requisitos listados no item 9 do ANEXO II (EDITAL FASE 01 

– IDEIAS DE ARQUITETURA) deste Termo de Referência. 

7.5. A Comissão Julgadora da FASE 01 será composta por profissionais escolhidos pelo NGPD e caberá à 

mesma analisar e eleger as 04 (quatro) melhores propostas que se enquadrem nos pontos 

descritos no item 9 do ANEXO II (EDITAL FASE 01 – IDEIAS DE ARQUITETURA) deste Termo de 

Referência. 

Os membros integrantes da Comissão Julgadora da FASE 01 são: 

� Amélia Reynaldo - Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 

Pernambuco (1973) e doutorado pela Universitat Politècnica de Catalunya (1998). Atualmente é 

professor assistente IV da Universidade Católica de Pernambuco. Tem experiência na área de 

Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projeto do Espaço Urbano, atuando 

principalmente nos seguintes temas: intervenção urbana, desenvolvimento regional, 

desenvolvimento urbano, preservação e intervenção em áreas históricas. 

� Roberto Montezuma - Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 

Pernambuco (1983) e especialização em Social Housing pela Architectural Association School of 

Architecture (1985). Atualmente é Professor Auxiliar da Universidade Federal de Pernambuco, 

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/PE e integrante do Conselho 

Administrativo do Porto Digital.  

� Lorena Veloso – Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo, pela UFPE. Integrou a equipe 

técnica da Prefeitura da Cidade do Recife, (2001 a 2005). É Diretora de Preservação do Patrimônio 

Cultural na Prefeitura da Cidade do Recife desde 2006. 
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� Antônio Alexandre - Auditor concursado da Fazenda Estadual, foi Secretário Executivo na 

Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (2007 a 2010) e Presidente da Agência 

Estadual de Planejamento e Pesquisas – Condepe/ Fidem (2011 a 2012). Tem especialização em 

Contabilidade Gerencial e MBA em Economia Aplicada. Atualmente é Secretário de Planejamento 

Urbano na Prefeitura da Cidade do Recife. 

� José de Souza Brandão - Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU Bennett (1980), 

Rio de Janeiro, mestrado em Housing Studies - Architectural Association School of London (1988) e 

doutorado em Urban Design - Architectural Association School of London (2004). Atualmente é 

Professor Associado da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de 

Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projeto do Espaço Urbano, atuando 

principalmente nos seguintes temas: desenho urbano, espaço público, intervenção urbana, 

arquitetura urbana e diálogo com o construído. 

� Cláudio Marinho – Possui graduação em Engenharia Civil pela UFPE (1975); especializado em 

Planejamento Urbano, Economia e Sistemas de Informação para o Planejamento UNICAMP. 

Sócio fundador da Porto Marinho Ltda (Consultoria de Gestão Estratégica); foi Diretor de 

Planejamento Urbano da Empresa de Urbanização do Recife, URB-Recife, Prefeitura do Recife, 

1986/87; Superintendente da Agência Metropolitana de Planejamento do Recife, FIDEM, 1987; 

Administrador do Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, 1988; Secretário de 

Planejamento do Governo de Pernambuco, 1988/89; Diretor Técnico da Agência de 

Desenvolvimento de Pernambuco, AD/PE, 1989; Diretor Adjunto da Empresa Municipal de 

Informática, EMPREL, Prefeitura do Recife, Pernambuco, tendo coordenado o projeto da Rede 

Cidadão, a primeira freenet da América Latina, 1993/96; Diretor Executivo do Núcleo 

SoftexRecife, Programa Nacional de Software para Exportação, Softex 2000, 1997/1999; 

Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Governo de Pernambuco, 1999/2006;  

Secretário de Planejamento do Governo de Pernambuco, 2006. É membro integrante do 

Conselho Administrativo do Porto Digital. 

� Ennio Benning - Formado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (1990). Passou 

pelas redações da “Folha de Pernambuco” (1989-1990), “Diario de Pernambuco” (1990-1998), 

“Gazeta Mercantil” (1998-1999) e “Jornal do Commercio” (1999-2002), nas funções de repórter, 

editor-assistente, colunista e editor – sempre nas editorias de Economia e Política. Foi secretário-

executivo de Comunicação Governo do estado de Pernambuco (2005-2006), e depois assessor do 

Senador Jarbas Vasconcelos, entre 2007 e 2014. É secretário de Imprensa do Governo do Estado de 

Pernambuco desde janeiro de 2015. 
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7.6. A Comissão Julgadora da FASE 02 será composta por membros internos do NÚCLEO DE GESTÃO 

DO PORTO DIGITAL e caberá à mesma analisar e eleger a ordem de classificação das 04 (quatro) 

propostas participantes dessa fase, de acordo com os pontos descritos no item 2 do ANEXO III 

(EDITAL FASE 02 – ESTUDO PRELIMINAR) deste Termo de Referência. 

 

8. PREMIAÇÃO 

8.1. Serão premiadas as 04 (quatro) melhores propostas que passarão, automaticamente, para a FASE 

02 deste Concurso. 

8.2. O valor a ser pago a título de premiação a cada um dos 04 (quatro) CONCORRENTES, ao final da 

FASE 02, será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

8.3. Os prêmios serão pagos mediante entrega das propostas da FASE 02 do Concurso, conforme item 

1 do ANEXO III (EDITAL FASE 02 – ESTUDO PRELIMINAR) deste Termo de Referência. Nesta 

ocasião os CONCORRENTES deverão apresentar as RRT’s referentes às IDEIAS DE ARQUITETURA 

(FASE 01) e ao ESTUDO PRELIMINAR (FASE 02) elaborados e receberão autorização formal do 

NGPD para emissão de Nota Fiscal de serviço. 

8.4. O valor da premiação estará sujeito à retenção de tributos, conforme legislação vigente. 

8.5. Na divulgação do resultado da FASE 02 do Concurso, será definida a ordem de classificação dos 

CONCORRENTES. O 1° colocado poderá ser contratado pelo NGPD para realização dos demais 

projetos, listados no ANEXO VI (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E 

TABELA DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES AO CONTRATANTE) deste Termo de Referência. 

 

9. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E/OU CONSÓRCIO VENCEDOR 

9.1. Todos os preços serão considerados completos, inclusive o lucro, abrangendo a incidência de 

tributos e todos os recursos a serem utilizados e todas as despesas que direta ou indiretamente 

decorram do cumprimento do contrato, tais como: mão-de-obra, veículos, materiais, 

equipamentos, ferramental, instrumental, equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos 

(EPC), transporte, estadia e alimentação assim como todos os seguros, impostos incidentes e 

demais tributos, tais como taxas, contribuições sociais, previdenciárias, fundiárias e trabalhistas. 

9.2. A EMPRESA E/OU CONSÓRCIO A SER CONTRATADO deverá apresentar a cópia de Contrato de 

Constituição de Sociedade ou cópia de Estatuto Social, e/ou documento de formalização do 

consórcio, caso se enquadrem nesta modalidade. 
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9.3. A EMPRESA E/OU CONSÓRCIO A SER CONTRATADO assume, outrossim, toda e qualquer 

responsabilidade decorrentes de reclamações trabalhistas ou salariais que venham a ser 

demandadas pelo pessoal alocado para realização dos serviços contratados. 

9.4. A EMPRESA INTERESSADA deverá levar em consideração que preço máximo que o NGPD admite 

pagar pelos serviços definidos no objeto do presente Termo de Referência, será de R$ 

420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).  

9.5. Caso o CONCORRENTE esteja entre os participantes da FASE 02 do Concurso, deverá ser 

enviado, junto com as demais documentações solicitadas nos anexos deste Termo de 

Referência, o ANEXO VIII (TERMO DE ADESÃO DE FORNECEDOR), onde cada um dos 

profissionais participantes da equipe deverá firmar o compromisso de seguir com o 

desenvolvimento dos produtos em caso de contratação, declarando, ainda, estar de acordo com 

os valores estipulados por produto de acordo com o ANEXO VII (TABELA DE PREÇOS POR 

PRODUTO) deste Termo de Referência. 

9.6. Os valores sugeridos pelo NGPD para cada um dos produtos listados no ANEXO VII (TABELA DE 

PREÇOS POR PRODUTO) deste Termo de Referência poderão sofrer ajustes mediante acordo 

entre o NGPD e o RESPONSÁVEL TÉCNICO da equipe, no ato da assinatura do contrato, não 

podendo exceder o valor total máximo do contrato mencionado no item 8.4. 

 

10. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO 

10.1. O Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) receberá até às 18h do dia 14 de novembro de 

2016, em sua sede na Rua Cais do Apolo, n.º 222, 16º andar, Bairro do Recife – Recife-PE, as 

propostas da FASE 01, conforme definições constantes do ANEXO II (EDITAL FASE 01 – IDEIAS 

DE ARQUITETURA).  

10.2. Nos casos das propostas da FASE 01 enviadas por Correios/Transportadora, a data de postagem 

deverá ser, no máximo, a data final de recebimento das propostas (14/11/16). Estipula-se um 

prazo máximo de até 3 (três) dias úteis para recebimento das embalagens via 

Correios/Transportadora após a postagem. 

10.3. O envio das propostas referentes à FASE 02 do Concurso, deverão seguir todas as orientações 

descriminadas no ANEXO III (EDITAL FASE 02 – ESTUDO PRELIMINAR). 

10.4. Após o NGPD declarar encerrado o prazo para recebimento das propostas, não serão aceitos 

quaisquer outros documentos que não os existentes, nem será permitido qualquer adendo ou 

esclarecimentos sobre os documentos, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. 
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10.5. Em seguida, o NGPD procederá à conferência das propostas de acordo com as exigências 

contidas no presente Termo de Referência.  

10.6. Caso todos os CONCORRENTES sejam inabilitados, o NGPD poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação, escoimadas das causas referidas. 

10.7. Ao NGPD é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 

marcar sua reabertura para outra ocasião. 

10.8. Os documentos das propostas ficam sob a guarda do NGPD até a finalização das duas etapas do 

concurso, conforme definido no subitem 3.3, para instrução do processo de aquisição. 

10.9. A EMPRESA INTERESSADA, no ato de apresentação da proposta da FASE 01, deverá comprovar 

sua regularidade fiscal mediante o envio, conforme subitem 5.3 do ANEXO II (EDITAL FASE 01 – 

IDEIAS DE ARQUITETURA), dos seguintes documentos: 

a) Certidão de Receita Municipal 

b) Certidão de Receita Estadual 

c) Certidão Negativa de Tributos Federais e de Dívida Ativa da União 

d) Certidão de Regularidade de FGTS 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

10.10. As EMPRESAS INTERESSADAS em participar do Concurso devem estar cadastradas e regulares 

perante seus respectivos Conselhos de classe profissional (CAU – Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – e/ou CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) devendo comprovar o 

vínculo na entrega das propostas da FASE 01, mediante disposto no item 5 do ANEXO II (EDITAL 

FASE 01 – IDEIAS DE ARQUITETURA). 

 

11. DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A organização a ser CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com o escopo especificado no 

ANEXO VI (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E TABELA DE PRODUTOS A SEREM 

ENTREGUES AO CONTRATANTE) deste Termo de Referência.  
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12. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS APÓS A CONTRATAÇÃO 

O concorrente classificado em 1º lugar no presente Concurso, caso contratado pelo NGPD, deverá executar 

os serviços descritos no ANEXO VI (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E TABELA DE 

PRODUTOS A SEREM ENTREGUES AO CONTRATANTE), num prazo máximo de 10 (dez) meses a contar da 

data de sua assinatura, observado o estrito cumprimento de seu cronograma de entrega, conforme ANEXO 

IX (MODELO DE CONTRATO), o cronograma poderá sofrer ajustes sem ampliação do prazo estipulado. 

 

13. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS APÓS A CONTRATAÇÃO 

13.1. Os produtos submetidos preliminarmente à aprovação da Direção do NGPD deverão ser 

entregues em meio digital. 

13.2. Os produtos aprovados pela Direção do NGPD como versão final deverão ser entregues 

impressos e encadernados, em duas vias, bem como em meio digital. 

13.3. Os direitos autorais dos produtos supracitados pertencerão exclusivamente ao Núcleo de 

Gestão do Porto Digital e ao MCTI. Sendo expressamente vedada a apropriação ou reutilização 

por terceiros dos produtos originados a partir deste Termo de Referência, sem prévia 

autorização do NGPD ou MCTI. 

 

14. FONTE DE RECURSOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. A fonte de recursos do presente processo de aquisição é o convênio n° 01.0022.00/2010, 

celebrado entre o Núcleo de Gestão do Porto Digital e o MCTI. 

14.2. Os serviços contratados serão executados de acordo com o cronograma previsto no ANEXO IX 

(MODELO DE CONTRATO) deste Termo de Referência. Os pagamentos serão efetuados no dia 

10 ou 25 de cada mês, com um prazo mínimo de 15 dias a contar do recebimento dos produtos, 

desde que previamente aprovados pelo NGPD, e das notas fiscais devidamente atestadas pelo 

setor competente. 
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15.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As dúvidas quanto à interpretação deste Termo de Referência e de seus anexos, bem como 

qualquer incorreção ou discrepância neles encontrados deverão ser encaminhadas e apontadas 

ao Núcleo de Gestão do Porto Digital, no e-mail concursodiariodepernambuco@portodigital.org, 

as mesmas serão analisadas pelo corpo técnico do NGPD e terão as respostas publicadas na 

página oficial do Concurso (www.portodigital.org/concursodiariodepernambuco). O título do e-

mail a ser encaminhado deverá seguir o padrão: “[QUESTIONAMENTO] – Assunto do 

questionamento”, e, no corpo do e-mail, desenvolver a pergunta. 

15.2. Os questionamentos só poderão ser realizados após o preenchimento e envio, em meio digital, 

do ANEXO I (RECIBO DE RETIRADA DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO). Ao enviar o 

questionamento, deverá ser utilizado o e-mail indicado no ANEXO I, no campo de 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA. 

15.3. A Diretoria do Porto Digital pode, a seu critério, modificar o objeto e/ou os elementos técnicos 

para corrigir problemas ou adequar objeto e elementos técnicos a mudanças de contexto 

durante o prazo de duração do Concurso, caso em que todas as empresas participantes serão 

notificadas da mudança, inclusive dos novos prazos, quando pertinente. Tal comunicação 

ocorrerá no site oficial do Concurso (www.portodigital.org/concursodiariodepernambuco), bem 

como, através dos e-mails cadastrados pelos CONCORRENTES no ato da INSCRIÇÃO ONLINE. 

16. ANEXOS 

I. RECIBO DE RETIRADA DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;  

II. EDITAL DA FASE I DO CONCURSO – IDEIAS DE ARQUITETURA; 

III. EDITAL DA FASE II DO CONCURSO – ESTUDO PRELIMINAR; 

IV. REFERÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a. LEVANTAMENTOS TERRENOS 

b. LEVANTAMENTO EDF HISTÓRICO 

c. IMAGENS  

d. MODELO DE PRANCHA EP 

e. MODELO DE PRANCHA AP 

f. FORMULÁRIO MEMORIAL DESCRITIVO 

V. TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DOS PRODUTOS DO CONCURSO; 

VI. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS E TABELA DE PRODUTOS A SEREM 

ENTREGUES AO CONTRATANTE;  
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VII. TABELA DE PREÇO POR PRODUTO;  

VIII. TERMO DE ADESÃO DE FORNECEDOR;  

IX. MODELO DE MINUTA DE CONTRATO; 

X. RELATÓRIO HISTÓRICO;  

XI. DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE NECESSIDADES  

XII. DIRETRIZES DO PROJETO DE RESTAURO 

 

Recife, 19 de setembro de 2016. 

 

 

JULIA CLARINDA DOS SANTOS MACHADO 
ANALISTA DE INFRAESTRUTURA 

NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 
 
 
 
 

MANUEL LEONARDO NEVES GUIMARÃES 
DIRETOR EXECUTIVO 

NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 
 

 
 


