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1. Apresentação 

A Agisa Containners, em parceria com a Todeschini Água Verde, lança este concurso de ideias para arquitetos e estudantes de 

arquitetura e urbanismo com o objetivo de escolher o melhor projeto para o ambiente que será montado no Lar Infantil Sol Amigo, 

utilizando o módulo habitável Agisa e os móveis planejados Todeschini.  

O Lar Infantil Sol Amigo foi a instituição escolhida pelo Projeto Mueller Ecodesign Social 2018 para ter seus espaços 

transformados por meio do talento de arquitetos e designers de Curitiba, tendo a sustentabilidade como pilar. 

O desafio proposto é o de aplicar soluções arquitetônicas criativas e inovadoras para utilizar o módulo habitacional Agisa e os 

móveis Todeschini, agregando um novo espaço ao Lar Infantil Sol Amigo que tenha qualidade espacial e funcionalidade 

excepcionais, otimizando o uso de recursos espaciais e materiais, deixando uma marca de transformação na vida das crianças que 

o utilizarão. 

Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, viagens, e o primeiro colocado terá seu projeto executado no Lar Infantil Sol 

Amigo. 

 

Maiores informações sobre o tema, programa de necessidades, e sobre os módulos Agisa e mobiliário Todeschini estarão 

apresentadas no Termo de Referência. Os participantes terão ainda acesso a licenças do software Promob, facilitando a escolha e 

uso do mobiliário Todeschini. 

Conheça também o módulo habitável showroom que estará exposto na loja Todeschini Água Verde durante todo o período do 

Concurso. 
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1.1. Sobre a Entidade Organizadora AsBEA-PR 

A AsBEA-PR – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Paraná – é a principal entidade voltada para os interesses e 

as atividades dos escritórios de arquitetura sediados no Paraná. São 44 anos de atuação da AsBEA nacional, e 20 anos de história 

da entidade paranaense que conta atualmente com 85 escritórios associados. 

A AsBEA é uma entidade independente, composta e dirigida pelos escritórios de arquitetura e urbanismo associados e conta 

também com a associação de empresas fornecedoras de produtos e de serviços do setor de arquitetura e construção civil, como 

colaboradoras. 

Através da participação em grupos de trabalho, seminários, conferências e encontros sociais/profissionais, seus associados trocam 

experiências e identificam os pontos de interesse comuns para poder qualificá-los, representá-los e divulgá-los perante às 

instituições públicas ou privadas, ao mercado e ao público em geral. 

Atualmente a AsBEA tem sede na cidade de São Paulo e atua em conjunto com suas regionais (RJ, PR, SC, RS, CE, AM e MG), 

sedes ligadas pelo mesmo estatuto, mas com autonomia financeira e operacional. 

https://www.asbea-pr.org.br/ 

  

https://www.asbea-pr.org.br/
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1.2. Sobre a Entidade Promotora Agisa 

Uma das líderes do mercado nacional, a Agisa Containners é especializada em construções modulares habitáveis e atualmente 

atende mais de 800 clientes no mercado brasileiro desde obras simples até as mais sofisticadas. 

Nossos módulos habitáveis são perfeitamente adequados às limitações de espaço. Apropriados para inovar quando a questão é o 

gerenciamento de espaço, podem ser utilizados para diversas finalidades (residenciais e comerciais), como por exemplo: casas, 

hotéis, pousadas, escritórios, laboratórios, guaritas, sanitários, refeitórios, dormitórios, vestiários, salas comerciais, salas de aula, 

ambulatórios, almoxarifados, entre outros.  

Nossos produtos são montados com insumos fabricados no Brasil e/ou importados da Europa atendendo aos padrões Leis e 

Normas de segurança vigentes. Os módulos podem ser móveis, fixos, sobrepostos na vertical ou acoplados na horizontal, com 

possibilidade de customização interna e externa, atendendo a necessidade específica de cada projeto. 

Por estes motivos a Agisa Containners é reconhecida no Brasil como uma das melhores provedoras de soluções modulares 

normatizadas contribuindo com responsabilidade social e ambiental por meio de excelência na prestação de serviços e 

atendimento aos nossos clientes, oferecendo módulos habitáveis como opção inovadora de espaços temporários ou permanentes 

gerando praticidade e respeitando o futuro do meio ambiente. 

http://www.agisacontainers.com.br/ 

  

http://www.agisacontainers.com.br/
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1.3. Sobre a Entidade Promotora Todeschini Água Verde 

Uma das maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina, com fábrica de 54 mil m² de alta tecnologia. A Todeschini 

concentra a produção e coordenação da logística de entrega para toda a sua rede, com mais de 250 lojas exclusivas no mercado 

nacional e internacional, oferecendo soluções completas para ambientes residenciais, comerciais e hotelaria. São 79 anos de 

história marcados pela constante inovação tecnológica e criativa. 

Diversidade de padrões de pintura com acabamento acetinado ou alto brilho, produzidos por meio de uma das mais modernas 

linhas de pintura do mundo. Este nível de qualidade é encontrado nas melhores marcas de mobiliário da Europa, conferindo um 

acabamento impecável e resistente. 

Possui desde 2002 as certificações ISO 9.001 e ISO 14.001. A Todeschini prima pela qualidade de seus produtos, e sela seu 

respeito ao meio ambiente, da seleção dos seus fornecedores ao controle e monitoramento dos processos industriais, incluindo a 

utilização de madeira reflorestada e práticas estruturadas de reciclagem. 

Escolhemos cuidadosamente as matérias-primas que compõem seus móveis, através de pesquisas de mercados e visitação a 

feiras do segmento, garantindo máxima resistência, durabilidade e design alinhado às últimas tendências. 

Possuimos 13 mil hectares de árvores plantadas garantindo o replantio 4 vezes maior do que o próprio consumo de madeira em 

forma de MDF e MDP na fabricação de seus móveis, além é claro do tratamento de 100% dos seus efluentes. 

Empresa que tem paixão pelo que faz. Busca a qualidade e eficiência de seus produtos e serviços, sem esquecer da 

sustentabilidade que é a condição para o permanente desenvolvimento da empresa. Oferece ao mercado soluções personalizadas 

em mobiliário e procura fazer parte do processo de mudança da vida das pessoas. Traz em si a valorização do ser humano, fonte 

de sua inspiração e sucesso. 

A Todeschini Água Verde há 19 anos no mercado, situada a Av. Getúlio Vargas, 2531, tem orgulho de representar a marca há 

tantos anos. Contamos com uma equipe treinada e especializada na área e priorizamos a satisfação do cliente, mantendo sempre 

os padrões de qualidade e atendimento que uma empresa com tantos anos de experiência e de credibilidade exige. 

www.todeschiniaguaverde.com.br/ 

  

http://www.todeschiniaguaverde.com.br/
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1.4. Sobre o Projeto Mueller Ecodesign Social 

Construído a partir da Mostra Mueller Ecodesign, iniciada em 2008, que durante seis anos projetou ambientes assinados por 

profissionais de arquitetura e design de interiores, o Projeto Mueller Ecodesign Social surgiu através do mesmo pilar: a 

sustentabilidade. A principal proposta, quando foi criado o projeto, era de levar a exposição do Shopping Mueller para espaços 

reais, amparando diretamente o público. Em todas as edições, a proposta sempre foi a mesma: a de alcançar os jovens, 

beneficiando-os diretamente com as melhorias realizadas no local onde frequentam. 

Em sua primeira edição, em 2014, o projeto atendeu a Casa do Piá 1, já a segunda edição, em 2015, contemplou a Casa das 

Meninas do Novo Mundo. A terceira edição do projeto, reformou o Portal do Futuro do Bairro Novo, e a quarta edição revitalizou o 

Lar Batista Esperança, as quatro instituições curitibanas. 

Em 2018, pelo segundo ano consecutivo, o Projeto Mueller Ecodesign Social realizou a escolha da instituição beneficiada por meio 

de uma votação aberta ao público, com o objetivo de ampliar a visibilidade do projeto. A votação para a edição de 2018 aconteceu 

entre os dias 19 e 25 de março, e definiu o Lar Infantil Sol Amigo, como a instituição escolhida para ser revitalizada. O Lar foi o 

mais votado, obtendo 4.719 votos dos 8.713 totais. 

O Lar Infantil Sol Amigo é uma casa que atende crianças desabrigadas, com idades entre 0 e 20 anos. A votação, que foi realizada 

por meio do site do Shopping Mueller, contava com outras duas instituições participantes: Escola de Educação Especial Vivian 

Marçal, e o Lar Moisés. A escolha das três instituições pré-selecionadas para a votação do público foi realizada a partir de uma 

lista de critérios e requisitos estabelecidos pelo shopping e pelos coordenadores técnicos do projeto, a arquiteta Rose Guazzi e o 

arquiteto e paisagista Marcelo Calixto. 

www.shoppingmueller.com.br/ecodesignsocial 

www.facebook.com/larinfantilsolamigo 

 

  

http://www.shoppingmueller.com.br/ecodesignsocial
http://www.facebook.com/larinfantilsolamigo
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2. Organização 

A organização do Concurso de Ideias Agisa-Todeschini é de responsabilidade da AsBEA-PR - Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura, regional Paraná. 

A AsBEA-PR designou seu diretor, arquiteto Rafael Dal-Ri, como Coordenador do Concurso e responsável pela organização das 

diversas etapas de realização. 

A Comissão Julgadora será coordenada pelo arquiteto Fábio Domingos Batista, associado da AsBEA-PR. 

As dúvidas que não estejam esclarecidas neste Regulamento e no Termo de Referência deverão ser perguntadas exclusivamente 

pelo e-mail concurso2018@asbea-pr.org.br. O prazo máximo para perguntas, assim como para publicação das respostas, está 

indicado no cronograma do concurso. 

  

mailto:concurso2018@asbea-pr.org.br
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3. Condições para participação 

O Concurso é aberto a arquitetos e urbanistas de todo o país, inscritos no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

Estudantes de arquitetura devidamente matriculados também poderão integrar equipes e participar do concurso sob orientação de 

profissional habilitado. 

É permitida a apresentação de trabalhos individualmente (no caso de profissional) ou em grupo, sendo que cada grupo deverá ter 

um arquiteto responsável pela inscrição e apresentação do trabalho. No caso de grupos, o responsável será obrigatoriamente um 

arquiteto devidamente inscrito no CAU, e seus demais integrantes poderão ser tanto profissionais como estudantes de arquitetura 

e urbanismo.  

Cada profissional ou equipe deverá apresentar apenas um trabalho, desta forma é vedada a participação de profissional ou 

estudante em mais de uma equipe. Caso um profissional ou estudante for inscrito em mais de uma equipe, ambas serão 

desclassificadas. 

É vedada a participação no Concurso dos componentes da diretoria da AsBEA-PR, dos membros do Conselho Deliberativo da 

AsBEA-PR, dos membros das Comissões Organizadora e Julgadora do Concurso, bem como seus sócios formais e respectivos 

cônjuges. 

Também não poderão se inscrever no concurso profissionais sem registro ativo no CAU, estudantes de cursos de graduação que 

não sejam de arquitetura e urbanismo, estudantes que não possam comprovar sua matrícula, e arquitetos e/ou estudantes que 

possuam vínculos trabalhistas com Agisa e/ou Todeschini. 

A participação no concurso implica na aceitação plena e incondicional de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste 

Regulamento, no Termo de Referência e em seus anexos, além da observância aos preceitos legais e regulamentares em vigor e 

à responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações. 
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4. Cronograma 

 

• 05/04/2018 – 19h – Lançamento oficial do Concurso de Ideias Agisa-Todeschini, durante o evento do Projeto Mueller 

Ecodesign Social, e início das inscrições através do portal do Concurso. 

 

• 23/04/2018 – 10h – Publicação do Termo de Referência. 

 

• 18/05/2018 – 10H – Visita guiada ao LISA (a confirmar, os participantes interessados deverão confirmar presença 

previamente com a Organização). 

 

• 30/05/2018 – 18h – Prazo máximo para envio de questionamentos. 

 

• 10/06/2018 – 18h – Publicação das respostas aos questionamentos finais. 

 

• 17/06/2018 – 22h – Prazo final para as Inscrições. 

 

• 21/06/2018 – 18h – Prazo final para entrega das propostas pelos participantes inscritos. 

 

• 23 e 24/06/2018 – 09 às 18h – Julgamento das propostas. 

 

• 27/06/2018 – 10h – Evento de divulgação dos resultados do Concurso de Ideias Agisa-Todeschini, junto com o evento inicial 

de visita à instituição Lar Infantil Sol Amigo. Após a visita, recepção na Todeschini Água Verde para entrega dos prêmios. 

 

• 30/06/2018 – 18h – Publicação dos projetos premiados e inscritos no site do Concurso, e demais parceiros de mídia. 
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5. Inscrições 

As inscrições devem ser feitas pelo profissional responsável pelo trabalho, através de formulário disponível no site do Concurso: 

www.asbea-pr.org.br/concursos2018 

Todas as informações do formulário deverão ser preenchidas. 

Após o recebimento das informações de inscrição pela Comissão Organizadora, será solicitado o envio de Ficha de Identificação 

do autor responsável e da equipe, caso seja o caso. 

Junto com esta ficha o profissional responsável deverá enviar certidão de registro e quitação de pessoa física do CAU, com 

validade na data de envio. Estudantes, caso participem da equipe, deverão enviar comprovante de matrícula em curso superior de 

arquitetura e urbanismo, válido na data de envio. 

A inscrição só será considerada como realizada após o recebimento das informações completas do formulário de inscrição e dos 

documentos conforme descrito acima, quando será enviada pela Organização a confirmação de participação e a senha para 

acesso às bases restritas do Concurso, assim como as instruções para acesso à licença temporária do Promob. 

 

Toda a comunicação com o profissional responsável será realizada por meio do endereço do endereço de e-mail informado no 

cadastro.  

http://www.asbea-pr.org.br/concursos2018
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6. Consultas e Esclarecimentos 

Os concorrentes inscritos poderão fazer consultas e solicitar esclarecimentos sobre o Edital no período de 5 de abril a 25 de maio 

de 2018, exclusivamente através do e-mail concurso2018@asbea-pr.org.br. 

As perguntas e respostas das consultas formuladas serão disponibilizadas a todos os concorrentes inscritos, no prazo máximo de 

cinco dias úteis do seu recebimento, no portal do Concurso. Será garantido o sigilo do nome do autor das perguntas. 

Os esclarecimentos prestados, bem como informações suplementares, passarão a integrar as bases do Concurso, sendo de 

exclusiva responsabilidade dos participantes consultar periodicamente o conteúdo do portal do Concurso. 

  

mailto:concurso2018@asbea-pr.org.br
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7. Entrega dos trabalhos 

Os trabalhos deverão ser encaminhados digitalmente através de formulário disponível no portal do Concurso, e postados até as 

18h do dia 21 de junho de 2018. A Coordenação do Concurso e a Comissão Julgadora não aceitarão nenhum trabalho enviado 

após a data e horário acima. 

O envio deverá ser feito em arquivo único compactado (formatos .zip ou .rar), com tamanho máximo de 40MB, contendo todos os 

itens obrigatórios listados abaixo. Os arquivos de modelo estarão disponíveis para os inscritos nas bases restritas do portal do 

Concurso: 

• Ficha de identificação do autor e/ou equipe, formato A4, em arquivo de formato .pdf, montada sobre arquivo padrão 

disponível nas bases do Concurso. 

• Uma foto do autor responsável ou da equipe, em arquivo de formato .jpg, com largura máxima de 2.000 pixels. 

• Memorial resumido da proposta, com texto máximo de 1.000 caracteres sem espaço, sem imagens, apresentado em 

formato A4, em arquivo de formato .pdf, montado sobre arquivo padrão disponível nas bases do Concurso. 

• Uma imagem representativa da proposta, em arquivo de formato .jpg, com largura máxima de 2.000 pixels. 

• Prancha única de apresentação completa da proposta, tamanho A1, em arquivo de formato .pdf, montada sobre arquivo 

padrão disponível nas bases do Concurso, não contendo nenhuma identificação do autor ou equipe. 

As técnicas de representação são livres, desde que atendam às especificações deste Regulamento. 

As imagens e textos entregues poderão ser utilizadas pela Entidade Organizadora ou pelas Entidades Promotoras para divulgação 

e outros fins, podendo ser editadas, desde que preservada a integridade do seu conteúdo. 

Os desenhos, textos e imagens contidos na prancha de apresentação da proposta, no memorial descritivo e na imagem 

representativa da proposta, não poderão trazer registro de qualquer tipo de identificação, tais como nomes, símbolos, marcas ou 

logomarcas, sob pena de desclassificação por identificação indevida e quebra de sigilo. 

A forma de entrega e apresentação dos Trabalhos visam à padronização das propostas dos concorrentes, a fim de garantir as 

condições de sigilo e a avaliação isenta da Comissão Julgadora. 
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8. Critérios de avaliação 

Os projetos serão avaliados pelos seguintes critérios, com pesos iguais: 

8.1. Relevância do tema e funcionalidade 

Escolha e adequação às possibilidades de uso apontadas no Termo de Referência. 

8.2. Apresentação 

Habilidade de claramente expressar as ideias geradoras da proposta, assim como sua qualidade de apresentação. 

8.3. Viabilidade técnica 

Uma vez que o projeto vencedor será executado, este deverá ter suas soluções construtivas claramente identificadas e 

solucionadas. 

8.4. Uso do módulo habitacional Agisa 

Originalidade e criatividade no uso do módulo habitacional Agisa na proposta. 

8.5. Uso dos móveis Todeschini e software Promob 

Originalidade e criatividade no uso do mobiliário Todeschini na proposta. Utilização do software Promob para escolha e solução de 

mobiliário da proposta. 

8.6. Conforto ambiental 

Soluções apresentadas para conforto térmico, acústico, físico, visual, psicológico. 

8.7. Contemporaneidade 

Uso de linguagem contemporânea que reflita as teorias e condicionantes projetuais da atualidade.  
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9. Comissão julgadora 

Findo o prazo de recebimento dos Trabalhos, a Coordenação do Concurso procederá à organização dos trabalhos recebidos, 

registrará e verificará o atendimento ao regulamento. No caso de descumprimento de qualquer item do Regulamento e demais 

bases do Concurso, o trabalho será desclassificado, sendo listado o motivo de desclassificação para posterior publicação. 

Em seguida, em condições de absoluto sigilo, um representante da Coordenação que não faça parte da Comissão Julgadora, 

procederá à organização e numeração dos arquivos digitais dos trabalhos habilitados de forma anônima, e entregará estes 

arquivos sem qualquer identificação ao Coordenador da Comissão Julgadora. 

O Coordenador da Comissão Julgadora providenciará a organização dos Trabalhos habilitados, em local fechado e de uso 

exclusivo da Comissão Julgadora. 

Os arquivos completos contendo a identificação e material complementar entregue ficará em custódia da Coordenação do 

Concurso, sem acesso pela Comissão Julgadora até a divulgação e leitura da Ata do Julgamento, após a conclusão do julgamento. 

A Comissão Julgadora do Concurso será composta no total por cinco membros, sendo um representante da entidade 

Organizadora AsBEA-PR, dois representantes das entidades Promotoras Agisa e Todeschini Água Verde, um representante da 

entidade parceira Projeto Mueller Ecodesign Social, e um representante das instituições de ensino de arquitetura de Curitiba, 

sendo: 

1 – Representante AsBEA-PR: Keiro Yamawaki 

2 – Representante AGISA: Rafael Müller Nicolau 

3 – Representante TODESCHINI Água Verde: Juliana Drigo 

4 – Representante Projeto Mueller Ecodesign Social: Rose Guazzi 

5 – Representante das instituições de ensino: Alexandre Ruiz da Rosa 

No caso da impossibilidade de um dos membros participarem do julgamento na data estipulada, a Comissão Organizadora indicará 

substituto com qualificações similares para lhe substituir.  
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10. Julgamento 

A Coordenação da Comissão Julgadora do Concurso colocará à disposição da Comissão Julgadora, no ato da respectiva 

instalação, os Trabalhos de todos os participantes, e o relatório de recebimento dos Trabalhos e submeterá à deliberação da 

Comissão os Trabalhos que considerar eventualmente passíveis de desclassificação, conforme os critérios formais previstos no 

presente Edital. 

A Comissão Julgadora deste Concurso se reunirá entre os dias 23 e 24 de junho de 2018 e avaliará os Trabalhos segundo critérios 

do presente Edital. 

A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, obrigando-se, porém, a respeitar as disposições deste Edital e seus anexos. 

As sessões da Comissão Julgadora serão secretas e suas deliberações serão registradas em Ata de Julgamento, na qual 

constarão: data, local, procedimentos e critérios adotados no julgamento. 

Os membros da Comissão Julgadora, o Coordenador do Concurso, bem como os demais auxiliares, funcionários e diretores 

envolvidos com o Concurso, estarão obrigados a, durante a realização do Concurso e após a divulgação do respectivo resultado, 

manter absoluto sigilo das atividades desenvolvidas por ocasião do Concurso, abstendo-se de emitir qualquer comentário sobre os 

Trabalhos. 

As decisões da Comissão Julgadora serão por maioria simples de voto, respeitadas sempre as disposições do Edital. A decisão da 

Comissão Julgadora é soberana, dado o caráter do Concurso, que avaliará a ideia mais criativa e inovadora. 

A Comissão Julgadora indicará os melhores trabalhos e suas classificações de acordo com o item 11 – Premiação. 

A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, indicar menções honrosas e/ou destaques para os trabalhos não premiados. 

A Comissão Julgadora, será responsável pela entrega à Coordenação do Concurso do texto integral da Ata de Julgamento, 

redigida pelo relator e assinada pelos membros da Comissão Julgadora. 

Os trabalhos e a responsabilidade da Comissão Julgadora encerram-se com a homologação do resultado final do Concurso. 

A Coordenação do Concurso poderá denunciar qualquer irregularidade que implique na desclassificação de Trabalhos 

concorrentes ou na anulação do julgamento da Comissão Julgadora, por quebra de sigilo ou desobediência ao Edital e aos demais 

documentos do Concurso. 
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O resultado do julgamento do Concurso, com a identificação dos autores dos Trabalhos, será divulgado em ato público a realizar-

se dia 26 de junho de 2018, quando será divulgado o projeto vencedor, assim como os 2º e 3º lugares, e menções honrosas que 

porventura sejam indicadas, e será feita a identificação pública de seus autores. 

A Ata do Julgamento, na qual a Comissão Julgadora descreverá os procedimentos adotados na avaliação dos Trabalhos, nos 

termos estabelecidos no presente Edital, será publicada posteriormente no portal do Concurso. 

O Concurso será homologado pelo presidente da AsBEA-PR e por seu vice-presidente administrativo financeiro. 

Em caso de recurso por homologação dos resultados, o mesmo deverá ser feito por escrito, devidamente fundamentado, no prazo 

improrrogável de até 2 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação do resultado do Concurso e dirigido à Comissão Julgadora 

através da Coordenação do Concurso. 

A Comissão Julgadora terá o prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir do término do prazo acima estabelecido para julgar os 

recursos eventualmente apresentados e divulgar o resultado dos mesmos.  
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11. Premiação 

A critério da Comissão Julgadora poderão ser conferidos prêmios para os três Trabalhos considerados os melhores. 

O valor total dos prêmios é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que serão distribuídos conforme descrito abaixo: 

• 1º lugar: de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + viagem para um integrante da equipe. 

• 2º lugar: de R$ 2.000,00 (dois mil reais) + viagem para um integrante da equipe. 

• 3º lugar: viagem para um integrante da equipe. 

Os valores dos prêmios serão pagos ao Responsável pela Inscrição no certame em cheque à pessoa física por ele indicada na 

ficha de inscrição, dos quais serão deduzidos os impostos incidentes à data do pagamento. A AsBEA-PR não poderá ser 

responsabilizada ou questionada por qualquer questão relativa à distribuição ou repasse do prêmio entre os membros da equipe 

vencedora. 

Não serão custeadas pelas entidades Organizadora ou Promotoras as despesas com passagens, estadias ou diárias nas 

cerimônias de divulgação do resultado do concurso. 

A proposta vencedora terá seu projeto executado dentro do Projeto Mueller Ecodesign Social. Para isto o profissional participante 

concorda em atender as condições de participação neste projeto, incluindo a doação do projeto arquitetônico completo ao Lar 

Infantil Sol Amigo, incluindo os detalhamentos e ajustes necessários para viabilizar sua execução nos prazos e custos disponíveis. 
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12. Disposições finais 

A participação neste Concurso importa, por parte das equipes ou autores concorrentes e da Comissão Julgadora, na integral 

concordância com os termos deste Edital e a expressa renúncia de quaisquer outros direitos eventualmente invocados. 

Com a inscrição no concurso, o concorrente assume que os Direitos Autorais patrimoniais sobre o projeto premiado serão de 

inteira propriedade da AsBEA-PR e do Lar Infantil Sol Amigo, ficando, desde o momento em que for protocolizada a proposta, 

implícita a aceitação dessa cessão de Direitos Autorais por parte do autor do projeto vencedor. Fica assegurado ao autor da 

proposta o direito de mencionar o Concurso sempre que necessário, para fins de portfolio, de divulgação ou comprovação de 

capacidade técnica. 

Todos os participantes do concurso cederão o direito da reprodução de seus Trabalhos para divulgação do resultado do Concurso 

nos sites do Concurso, da Entidade Organizadora, das entidades Promotoras, e de seus parceiros em outros veículos de 

comunicação.  

Como condição de participação no certame, os concorrentes concedem às Entidades Organizadora e Promotoras o direito de, a 

qualquer tempo, expor e divulgar os Trabalhos apresentados, sem que isso confira aos autores direito a qualquer remuneração. 

Nenhuma indenização, de qualquer natureza, será devida aos concorrentes em decorrência deste certame ou de sua participação 

nele.  

A Entidade Organizadora poderá declarar o Concurso deserto, ou seja, sem vencedores, na hipótese de a Comissão Julgadora, 

após apreciar as propostas dos inscritos, constatar que estas estão em desacordo com o Edital do Concurso, sob qualquer 

aspecto, devendo a Comissão Julgadora emitir parecer fundamentado neste sentido.  

Os Trabalhos passarão a fazer parte do acervo da Biblioteca da AsBEA-PR.  

Cada concorrente poderá receber, via e-mail, um Certificado de Participação no Concurso, devendo confirmar sua vontade à 

Coordenação do Concurso.  

Após a divulgação dos resultados, os Trabalhos ficarão expostos para acesso público no portal do Concurso pelo prazo mínimo de 

trinta dias. Todos os projetos concorrentes serão devidamente identificados, com destaque para os premiados e para aqueles que 

foram distinguidos com menções honrosas. Os responsáveis pelos Trabalhos que não forem premiados, caso desejem conservar o 

anonimato deverão manifestar-se neste sentido, antecipadamente e por escrito, à Coordenação do Concurso.  

Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Concurso.  
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13. Foro 

Para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste Concurso, fica eleito o foro central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, Paraná, 05 de abril de 2018. 
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