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ENTREGA DO ESTUDO PRELIMINAR 

 

 

Prezados participantes, 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA do Edital de chamamento público para o CONCURSO 

PÚBLICO DE ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA PARA A NOVA SEDE DA ADUFPEL/SSIND - 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/SEDE SINDICAL, NA 

CIDADE DE PELOTAS – RS, no uso de suas atribuições, vem por meio deste prestar os 

seguintes informativos referentes à entrega do ESTUDO PRELIMINAR: 

 

1- A entrega do ESTUDO PRELIMINAR, conforme o documento emitido no dia 28 de 

julho de 2015 – item “5” deverá ocorrer no dia 09 de setembro de 2015, sendo de 

responsabilidade do participante a postagem do EP em tempo hábil. 

 

2- O procedimento para o encaminhamento das pranchas deverá estar de acordo com 

o item “9” do edital do concurso. Dentro do segundo envelope deverão constar os 

“produtos de entrega” especificados no item 8.2 do edital: 

a)5 (cinco) pranchas no formato A1 na posição horizontal (paisagem) com tamanho de 841X 

594mm (oitocentos e quarenta e um), dobradas conforme as normas da ANBT; 

b)5 (cinco) pranchas em formato A3 contendo a redução fiel das pranchas A1, dobradas no 

meio da folha; 

Os subitens “c” e “d” do item 8.2 “NÃO DEVERÃO SER ENCAMINHADOS NESTA ETAPA”. 
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Quanto ao segundo envelope, este será do tipo kraft no tamanho 250x350mm, deverá 

estar em “BRANCO”,  SEM NENHUMA MARCA OU INFORMAÇÃO QUE POSSA IDENTIFICAR O 

AUTOR. 

 

3- Os participantes serão avisados sobre o término do julgamento das propostas, lembramos 

que vinte quatro horas após o aviso emitido, os participantes deverão encaminhar para o e-

mail oficial do concurso os documentos solicitados no item “9” do edital. 

 

 

Pelotas-RS, 4 de setembro de 2015. 
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