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EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

(Seleção de Projetos Arquitetônicos da Loja/Cafeteria da COCATREL em Santana da 

Vargem/MG) 

 

A Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda., com sede/matriz inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 25.266.685/0001-43, neste ato devidamente representada consoante previsto em seu 

estatuto social, doravante denominada simplesmente COCATREL, dá, por meio do presente Edital, 

conhecimento público sobre a realização de um Concurso Privado voltado para seleção de Projetos 

Arquitetônicos da nova Loja/Cafeteria da COCATREL na cidade de Santana da Vargem/MG. 

 

1. Objeto do Concurso 

 

1.1. O presente Concurso tem por objeto a seleção, dentre os projetos que vierem a ser 

apresentados, da melhor e mais adequada solução arquitetônica para a pretendida construção da 

Nova Loja/Cafeteria da Cocatrel. 

 

1.2. Os participantes terão total liberdade de proposição de seus projetos, bastando apenas seguir e 

respeitar as indicações e determinações deste Edital. 

 

2. Requisitos para a Participação e Habilitação 

 

2.1. A participação é restrita a profissionais (pessoas físicas) diplomados, legalmente habilitados e 

regularmente inscritos ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – 

CAU/MG ou no Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG. 

 

2.2. Estarão impedidos de participar do concurso os membros da Diretoria Executiva e dos 

Conselhos (Administrativo, Fiscal e Consultivo) da COCATREL, bem como quaisquer de seus 

empregados. Da mesma forma, não poderão participar os integrantes da coordenação do 

concurso e da comissão julgadora, assim como aqueles que mantiverem com esses laços de 

parentesco até o 2º grau, em linha reta ou colateral.  

 

3. Inscrições 

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas até às 17:00hs. do dia 05/ 06/ 2.020, através do envio de   

e-mail para manutencao@cocatrel.com.br. 
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3.2. As inscrições deverão ser instruídas com um pedido elaborado, datado e assinado pelo 

candidato, contendo nome, profissão, estado civil, inscrição no CPF, endereço profissional,     

e-mail e telefone de contato; e devidamente acompanhado da cópia legível do seu documento 

de identidade profissional (emitida pelo CAU/MG ou CREA/MG). 

 

3.3. A confirmação da inscrição será enviada ao e-mail informado pelo candidato. 

 

4. Normas de Apresentação dos Trabalhos 

 

4.1. Os trabalhos deverão ser apresentados em até quatro (4) pranchas, em arquivo PDF 300 dpi, no 

formato A1, posição horizontal, com 841 mm de comprimento por 594 mm de altura. 

 

4.2. Deverão constar nas pranchas: 

• Memorial descritivo ou texto explicativo abordando os principais conceitos da proposta; e 

• Implantação, plantas, cortes, elevações e perspectivas do projeto, que forem necessários ao 

bom entendimento da proposta; 

 

4.3. Informações necessárias à compreensão do trabalho que não impliquem em sua identificação 

poderão ser apresentadas. No entanto, no painel não poderão aparecer nome ou logotipo do 

autor, assinaturas de desenhos e créditos que possibilitem a identificação do trabalho. 

 

4.4. Todos os desenhos, imagens, textos, memoriais, explicações ou especificações deste edital, 

deverão constar obrigatoriamente apenas na prancha, não podendo ser entregue qualquer tipo 

de material avulso para fins de análise pela Comissão Julgadora. 

 

4.5. Os quatro painéis deverão ser gravados em formato PDF que melhor representem o trabalho, 

sendo que, no momento da entrega o trabalho receberá um número e esse número constará no 

protocolo de entrega fornecido ao candidato pela COCATREL. 

 

5. Entrega dos Trabalhos 

 

5.1. Os trabalhos deverão ser entregues ou enviados impressos para a sede da COCATREL, situada 

no centro da cidade de Três Pontas/MG, no nº 110 da Rua Bento de Brito, no setor de 
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engenharia/manutenção, até às 17:00hs. do dia 06/ 07/ 2.020, pessoalmente pelo autor ou por 

seu preposto devidamente identificado. 

 

5.2. Cabe ao setor de engenharia/manutenção entregar ao candidato o protocolo da entrega do 

trabalho, com a numeração que esse recebeu, devendo manter absoluto sigilo do nome do 

candidato para que esse não chegue ao conhecimento da Comissão Avaliadora. 

 

6. Coordenador 

 

6.1. Será coordenador do presente concurso o Engenheiro Civil Flavio Mesquita Campos Ferreira 

Crea-MG 205.633/D-MG. 

 

6.2. Compete ao coordenador responder a todas as questões e dúvidas apresentadas (enquanto 

vigorar o presente concurso), pelos candidatos, no prazo de 5 (cinco) dias, após o recebimento 

da respectiva consulta (que somente será aceita ser for apresentada, pessoalmente, no setor de 

engenharia/manutenção da COCATREL, ou através de envio de e-mail para 

manutencao@cocatrel.com.br). 

 

6.3. Ao coordenador compete, ainda: 

• Orientar e acompanhar o recebimento dos trabalhos; 

• Garantir o sigilo quanto à autoria dos trabalhos concorrentes; 

• Organizar os trabalhos do julgamento; 

• Assistir a Comissão Julgadora, esclarecendo eventuais dúvidas; 

• Organizar a exposição dos projetos para o julgamento e dele participar dando assistência 

à Comissão Julgadora, sem direito a voto; e 

• Organizar, de comum acordo com a Cocatrel, a divulgação dos premiados e a entrega 

dos prêmios. 

 

7. Julgamento 

 

7.1. A Comissão Julgadora é composta pelos 5 (cinco) membros, indicados de comum acordo entre 

a Diretoria Executiva e o Setor de engenharia/manutenção da Cocatrel, a seguir discriminados: 

 

1. Diretor Presidente; 

2. Diretor Comercial; 
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3. Diretor Técnico-Industrial; 

4. 01 Membro do Conselho Administrativo; e 

5. 01 Membro do Conselho Fiscal. 

 

7.2. Caso julgue necessário a Comissão Julgadora poderá solicitar ao coordenador que sejam 

sanadas dúvidas técnicas sobre os trabalhos/projetos apresentados.  

 

7.3. O julgamento das propostas deverá ser realizado em uma única fase e a(s) reunião(ões) será(ão) 

privada(s), sendo vedado o acesso de pessoas estranhas ao julgamento. 

 

7.4. Caso ocorra algum impedimento de qualquer um dos membros da Comissão, haverá a 

indicação de um membro substituto. 

 

7.5. São critérios básicos de julgamento: criatividade, objetividade, clareza, atendimento ao 

programa, exequibilidade, contribuição tecnológica e economicidade, acessibilidade ao uso 

racional dos recursos naturais e ao conforto para os usuários, entre outros de ordem técnica e 

cultural.  

 

7.6. A Comissão Julgadora poderá recusar trabalhos apresentados em desacordo com o previsto no 

presente edital, desclassificando o respectivo candidato, devendo ser consignado em ata os 

motivos de tal ocorrência. 

 

7.7. As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis. 

 

8. Premiação 

 

8.1. Serão premiados os 3 (três) melhores trabalhos, assim considerados pela Comissão Julgadora. 

 

8.2. O 1º (primeiro) colocado fará jus a um prêmio em dinheiro no valor de R$2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) livre de impostos, um kit de produtos Cocatrel e a possibilidade da Cocatrel 

vir a efetuar a contratação da execução do Projeto Executivo Completo no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais). 

 

8.3. O 2º (segundo) colocado fará jus a um prêmio em dinheiro de R$1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) livre de impostos e um kit de produtos Cocatrel. 
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8.4. O 3º (terceiro) colocado fará jus a um prêmio de R$500,00 (quinhentos reais) livre de impostos 

e um kit de produtos Cocatrel. 

 

9. Apresentação dos Resultados 

 

9.1. O resultado do julgamento dos trabalhos apresentados será divulgado pela COCATREL e 

encaminhado no e-mail cadastrado pelo candidato no dia 10/ 07/ 2.020. 

 

10. Cronograma 

 

• Lançamento do Concurso: 26/ 05/ 2.020 

• Inscrições: 26/ 05/ 2.020 à 05/ 06/ 2.020 

• Data Limite para entrega dos Trabalhos: 06/ 07/ 2.020 

• Data da Divulgação dos resultados: 10/ 07/ 2.020 

 

11. Disposições Gerais 

 

11.1. Os candidatos autorizam, expressamente, a COCATREL a expor e divulgar os trabalhos 

apresentados, sem necessidade de qualquer tipo de contraprestação pecuniária. 

 

11.2. Poderão ser instituídas, pela COCATREL, normas, instruções e recomendações específicas 

voltadas para se suprir eventuais omissões deste Edital, ou para se sanar dúvidas dele 

decorrentes, devendo, no entanto, tais deliberações serem pautadas sempre na boa-fé objetiva e 

terem como parâmetros usos e costumes da região, além de respeitarem o disposto no Código 

Civil e demais leis atinentes ao assunto. 

 

11.3. Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas para dirimir, na falta de consenso, quaisquer 

controvérsias oriundas do concurso objeto do presente edital. 

 

Três Pontas, 26 de maio de 2.020. 
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