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CURITIBA, 01 DE MARÇO DE 2021 

 

MARATONA CRIATIVA 1901 | CLUBE CURITIBANO 

 

1. Objeto  

1.1. Trata-se de uma Maratona Criativa destinada a estudantes (graduação) do curso de 
Arquitetura e Urbanismo e Arquitetos formados (com colação de grau nos anos de 2017, 2018, 
2019, 2020 e até março de 2021) brasileiros e/ou estrangeiros. Na categoria ACADÊMICA quem 
participa são estudantes dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo de forma 
individual ou em equipe, obrigatoriamente com comprovante de matrícula vigente em 2021 em 
instituições de ensino localizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Na categoria PROFISSIONAL quem participa são profissionais graduados em arquitetura 
e urbanismo, de forma individual ou em equipe, residentes e/ou domiciliados no país, em pleno 
gozo de seus direitos profissionais, comprovados por meio do registro no CAU nos estados de 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Uma experiência única que atende ao propósito do Atelier 1901: Aplicar o conhecimento teórico 
adquirido na universidade por meio da prática projetual de forma colaborativa e inovadora. Um 
concurso para a seleção da melhor proposta para o uso e personalização de interiores dos 
seguintes ambientes do Clube Curitibano, localizado na Sede Barão do Serro Azul, situado na 
Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 2857, no bairro Água Verde, Curitiba/PR em 
conformidade com o estabelecido neste edital: 
I. Área parcial do Lounge superior do Centro de Integração totalizando aproximadamente 
270,00m²; 
II. Área total da “Forneria/Restaurante” no pavimento térreo do Centro de Integração 
totalizando aproximadamente 180,00m²; 
III. Área parcial do “Salão de Eventos” no pavimento térreo do Centro de Integração totalizando 

aproximadamente 210,00m². 

1.2. Os inscritos terão total liberdade para elaborar as suas propostas de projeto, sendo, 

entretanto, obrigatório atender às determinações contidas neste Edital, as normas e 

especificações técnicas vigentes, normas de edificação/usabilidade da Prefeitura (urbanismo, 

meio-ambiente etc.), do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, etc, acessibilidade 

universal, que são utilizadas para a liberação dos alvarás, responsabilizando-se pelos serviços 

prestados, na forma da legislação em vigor. 

2. Promoção 

A Maratona Criativa é promovida pelo Atelier 1901, uma empresa privada, regularmente inscrita 

no CNPJº 35.296.153/0001-02, situada na Rua Voluntários da Pátria, 400, 19º andar, conjunto 

1901, Centro, Curitiba/PR. 

3. Abrangência e Modalidade 

O concurso terá como abrangência os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul e ocorrerá em duas etapas: 
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Etapa I - Classificatória: Todos os inscritos que efetuarem o pagamento da inscrição e efetivarem 

a entrega de suas propostas até a data e horário estipulado, atendendo as disposições do 

presente edital, terão suas propostas avaliadas por uma banca composta por profissionais 

indicados pelo CLUBE CURITIBANO. Serão classificadas, no mínimo, 03 (três) propostas para a 

Etapa II. 

Etapa II - Final: Ajustes e imersão. As equipes classificadas terão a possibilidade de evoluir com 

a sua proposta. Para potencializar o processo, agendaremos workshops técnicos com os 

patrocinadores do Concurso. Após a entrega das propostas dentro do prazo estabelecido inicia-

se o processo de Apresentação/Defesa para o CONTRATANTE (Clube Curitibano) e banca por ele 

indicada. Ficará a critério do CONTRATANTE, se assim desejar, disponibilizar os projetos para 

votação popular dos associados. Será selecionada apenas uma equipe vencedora que receberá 

o prêmio pelo projeto apresentado. O objeto desse edital limita-se a um concurso de ideias, 

sendo que a apresentação dos projetos executivos está condicionada à formalização de 

instrumento contratual próprio, custeado com os valores ora estabelecidos, no qual 

obrigatoriamente devem figurar como contratado(s) o(s) autor(es) do projeto a ser executado. 

4. Requisitos para a Participação e Habilitação  

4.1. Poderão participar estudantes do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo, 

cursando qualquer período, de forma individual ou em equipe, devidamente matriculados em 

instituições de ensino localizadas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, residentes e/ou domiciliados no país. 

4.2. Poderão participar profissionais graduados em arquitetura e urbanismo (com colação de 

grau nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e até Março de 2021) de forma individual ou em 

equipe, residentes e/ou domiciliados no país, em pleno gozo de seus direitos profissionais, 

comprovados por meio do registro no CAU dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

4.3. A inscrição deverá ser feita de forma individual, por participante.  

4.4. A participação neste Concurso poderá ser individual ou por equipe. A composição da equipe, 

caso assim desejem, ficará a critério dos inscritos. Para submissões de equipes, cada integrante 

deverá realizar a inscrição de forma individual. 

4.5. Estão impedidos de participar da presente Maratona Criativa os dirigentes e funcionários, 

servidores ou empregados, ativos ou aposentados, vinculados ao Atelier 1901, os integrantes da 

coordenação do concurso e da comissão julgadora, assim como seus sócios formais em pessoa 

jurídica, assistentes, colaboradores, chefes, diretores ou parentes em primeiro grau.  

4.6. O Clube Curitibano recebeu insights por meio de um estudo de viabilidade que sugere o 

início da revitalização dessas áreas de intervenção objeto deste Edital. O estudo, que será 

disponibilizado a todos, foi elaborado por arquitetos incubados no Atelier 1901, os quais 

poderão participar da presente Maratona Criativa pois não obtiveram contato com as bases 

técnicas (plantas, cortes, elevações, etc.) necessárias para início dos estudos. 
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4.7. O objeto desse edital limita-se a um concurso de ideias. A apresentação dos projetos 

executivos está condicionada à formalização de instrumento contratual próprio, custeado com 

os valores ora estabelecidos, no qual obrigatoriamente devem figurar como contratado(s) o(s) 

autor(es) do projeto vencedor. Caso isso ocorra, a equipe selecionada será responsável por 

todas as etapas de projeto (análise de fluxos e entorno, programa de necessidades, estudos de 

layout, perspectivas, anteprojeto, projetos executivos, detalhamento de móveis e qualquer 

outro projeto que seja necessário para sua aprovação ou fiel execução, desde que atenda as 

atribuições do Arquiteto e Urbanista). 

4.8. O estudante ou profissional inscrito e os demais membros da equipe participante somente 

poderão vincular-se a um único trabalho no Concurso, sendo vedada a participação de um 

mesmo estudante ou profissional na apresentação de mais de um projeto, ainda que através de 

coautoria, colaboração ou consultoria, independentemente do grau de participação. É vedada 

também a participação de pessoas não inscritas no concurso. 

4.9. Na hipótese de constatar-se, após a conferência dos arquivos, a participação de um mesmo 

candidato em mais de um projeto, isoladamente ou em equipe, as suas respectivas propostas 

serão desclassificadas automaticamente, não podendo fazer jus a premiações ou distinções que 

eventualmente lhes tenham sido atribuídas. 

4.10. Na hipótese de constatar-se, após a conferência dos arquivos, a participação de um 

candidato que não realizou a inscrição, a equipe inteira será desclassificada automaticamente, 

não podendo fazer jus a premiações ou distinções que eventualmente lhes tenham sido 

atribuídas. 

4.11. Os colaboradores, consultores e demais membros de mentoria técnica que porventura 

venham a auxiliar no processo criativo ou de desenvolvimento obrigatoriamente deverão fazer 

parte da equipe de parceiros do Atelier 1901 relacionados no site (www.atelier1901.com.br).  

5. Pedidos de Esclarecimentos 

5.1. Os inscritos poderão formular pedidos de esclarecimentos relativos às regras do Concurso 

a qualquer momento até o dia e horário da entrega. 

5.2. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos, preferencialmente, através do email 

concurso@atelier1901.com.br. Poderão também contactar a organização do Concurso pelo 

telefone fixo 41. 3069-1901, telefone celular 41. 98733-9932 ou através do aplicativo de troca 

de mensagens WhatsApp vinculado ao número 41. 98733-9932 conforme determina o presente 

Edital. 

5.3. A Coordenação do Concurso, por iniciativa própria, poderá também encaminhar aos 

inscritos, as informações suplementares que julgar necessárias, as quais integrarão o presente 

edital para todos os efeitos. 

6. Normas de Apresentação dos Trabalhos  

Os inscritos têm plena liberdade de proposta, respeitadas as exigências mínimas de conteúdo e 

formato, estabelecidas nos subitens abaixo: 
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6.1. Apresentar a proposta em formato digital com desenhos, imagens, planta baixa, cortes, 

perspectivas e textos que apresentem as soluções de projeto adotadas, visando identificar com 

clareza os itens aplicados no projeto que atendem aos critérios de seleção, bem como os 

resultados esperados e/ou obtidos. 

6.2. Desenhos e textos poderão ser produzidos em qualquer técnica instrumental e/ou processo 

gráfico, com total liberdade de composição e representação (fotomontagens, perspectivas, 

croquis, imagens de maquetes, detalhes construtivos). 

6.3. O projeto deverá ser enviado, obrigatoriamente, em um único arquivo digital no formato 

.pdf, com até 8 páginas (1 prancha por página), tamanho A2, no sentido horizontal (paisagem), 

no máximo com 30 MB.  

6.4. As imagens 3D, ilustrações, desenhos técnicos, etc. das propostas deverão ser enviados, 

também, em arquivo digital .jpeg com largura máxima de 1080 pixels e altura proporcional 

variante. 

6.5. Os desenhos e textos poderão ser executados em qualquer técnica instrumental e processo 

gráfico, devendo estar inseridos exclusivamente nas pranchas, sendo vedada a apresentação de 

anexos. Os textos deverão estar em língua portuguesa.  

6.6. O memorial descritivo, deve ser inserido em uma ou mais pranchas com a síntese das 

soluções propostas (texto, tabelas, esquemas que demonstrem claramente os quesitos dos 

critérios de julgamento bem como a indicação visual no projeto).  

6.7. Este arquivo não poderá ter nome, logotipo, assinaturas ou outros dados que possibilitem 

a identificação de autoria do projeto, escritório, instituição, etc. Citação de referências 

bibliográficas e empresas fornecedoras serão aceitas. 

7. Entrega dos Trabalhos 

 7.1. Os trabalhos referentes a ETAPA I: 

Os participantes deverão fazer o upload do arquivo, único e em extensão PDF, na plataforma 

“wetransfer” e enviar o link gerado para o e-mail concurso@atelier1901.com.br até às 19:01h 

(horário de Brasília), do dia 29/03/2020. Deverão mencionar no Assunto do e-mail de envio: 

NÚMERO DA SUA EQUIPE. No corpo do Email deverão informar o Nome completo de cada 

integrante da equipe, se é PROFISSIONAL ou ACADÊMICO, cidade/estado na qual está 

localizada a instituição de ensino em que os estudantes estão matriculados e/ou 

cidade/estado em que o profissional está registrado no conselho. O horário refere-se ao 

recebimento do e-mail na caixa de entrada da Coordenação do Concurso e não ao horário de 

envio da mensagem. 

7.2. Os trabalhos referentes a ETAPA II: 

Os participantes das equipes classificadas deverão fazer o upload do arquivo, único e em 

extensão PDF, na plataforma “wetransfer” e enviar o link gerado para o e-mail 

concurso@atelier1901.com.br até às 19:01h (horário de Brasília), do dia 12/04/2020. Deverão 

mencionar no Assunto do e-mail de envio: NÚMERO DA SUA EQUIPE. No corpo do Email deverão 

informar o Nome completo de cada integrante da equipe, se é PROFISSIONAL ou ACADÊMICO, 



 

 
CREATIVES 
INNOVATORS 
THINKERS 
 

Atelier 1901 | Lifestyle for Creatives | www.atelier1901.com.br | concurso@atelier1901.com.br 

cidade/estado na qual está localizada a instituição de ensino em que os estudantes estão 

matriculados e/ou cidade/estado em que o profissional está registrado no conselho. O horário 

refere-se ao recebimento do e-mail na caixa de entrada da Coordenação do Concurso e não ao 

horário de envio da mensagem. 

7.3. O controle sobre o dia e hora de chegada do trabalho é de única e exclusiva responsabilidade 

do remetente, que deverá providenciar o envio em tempo hábil para o cumprimento do prazo.  

7.4. A Coordenação do Concurso e a Comissão Julgadora não aceitarão nenhum trabalho que 

tenha sido entregue após a data e horário especificados nos itens 7.1 e 7.2. 

7.5. A Coordenação do Concurso apenas receberá os Trabalhos encaminhados ao endereço 

eletrônico concurso@atelier1901.com.br obrigatoriamente em conformidade com os itens 6.3 

e 6.4 do presente edital. 

7.6. Caso haja problemas na recepção e abertura dos arquivos enviados, a Comissão 

Organizadora solicitará novo envio à equipe. 

8. Julgamento 

8.1. Findo o prazo de recebimento dos Trabalhos, a Coordenação do Concurso procederá à 

contagem do número de participantes, verificará as datas e horários de entrega, separará e 

listará os casos de descumprimento do Edital do Concurso. 

8.2. O Coordenador Geral do Concurso elaborará um relatório sobre os Trabalhos considerados 

inabilitados, discriminando o motivo de sua inadequação formal às normas do Concurso, 

conforme os critérios formais previstos nos itens 4, 6 e 7, submetendo-o à apreciação das 

equipes responsáveis. 

8.3. Os critérios básicos para a avaliação e julgamento, sem ordem de importância, além dos 

acima referidos serão: Apresentação; Conceito e inovação; Adequação ao Brieffing; Clareza do 

projeto; Atendimento às especificidades funcionais; Exequibilidade técnica e financeira.  

8.4. A decisão do júri é soberana e irrecorrível. Em caso de dúvidas ou controvérsias sobre 

questões que não puderem ser sanadas com as regras aqui previstas, estas serão submetidas à 

apreciação do júri, seguindo mesmo critério de decisão aqui disposto. 

9. Divulgação do resultado 

9.1. Após a entrega da Etapa I a Coordenação do Concurso procederá à contagem do número de 

participantes, verificará as datas e horários de entrega, separará e listará os casos de 

descumprimento do Edital do Concurso. 

9.2. 05/04/2021 – Divulgação das equipes classificadas para a ETAPA II após a comissão 

avaliadora do concurso proceder com a análise dos projetos considerados aptos. 

9.3. 15/04/2021 - Apresentação das propostas: de forma on-line ou presencial, a depender dos 

decretos municipais e disponibilidade dos interessados. A ordem das apresentações acontecerá 

de forma aleatória por meio de sorteio.  

9.4. 26.04/2021 – Divulgação do resultado da equipe vencedora 
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10. Cronograma 

O evento acontecerá de forma remota, 100% on line. 

01.03.2021 a 15.03.2021: Período de inscrições; 

15.03.2021: Data limite das inscrições; 

17.03.2021: Lançamento do concurso. Todos os inscritos terão acesso aos arquivos necessários 

para o desenvolvimento de suas propostas da Maratona Criativa;  

29.03.2021: Data limite para submissão das propostas; 

30.03.2021 a 04.04.2021: Período de análise da comissão avaliadora;  

31.03.2021: Dia de Workshop técnico! As equipes participarão de capacitações técnicas 

ofertadas pelos patrocinadores do concurso; 

05.04.2021: Divulgação das equipes finalistas pela organização do concurso.  

12.04.2021: Data limite para a entrega final das propostas; 

15.04.2021: Os finalistas apresentam/defendem virtualmente seu projeto para a banca, 

composta por profissionais indicados pelo contratante. 

17.04.2021 a 25.04.2021: Período de análise e, se a CONTRATANTE assim entender, período de 

votação aberta aos associados 

26.04.2021: Divulgação da equipe vencedora 

* Programação sujeita a alterações. 

11. Sigilo e Confidencialidade 

11.1. A equipe deverá manter o mais absoluto sigilo com relação a qualquer informação recebida 

proveniente à participação na Maratona Criativa. O banco de dados, imagens e projetos gerado 

em função das participações será de inteira propriedade do Atelier 1901 que poderá utilizá-lo 

sem qualquer ônus, para fins lícitos, da forma que melhor lhe prouver. 

11.2. Os participantes autorizam o Atelier 1901 a divulgar seu nome, tal qual informado no 

contrato, para fins estatísticos e de divulgação dos resultados desta Maratona Criativa. 

11.3. As partes assumem o compromisso de fazer referência recíproca em todos os materiais de 

publicidade, redes sociais, sites, etc relacionados à elaboração e seleção de projetos ora 

estabelecida. 

11.4. Os participantes, de forma inequívoca e expressa, consentem com o tratamento de seus 

dados para os fins dispostos neste Edital, observando o previsto na LGPD – em especial, em 

atendimento aos arts. 7º, I, 8º e 11, I, da Lei nº. 13.709/2018. 
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12. Disposições finais 

12.1. Como condição de participação no certame, a equipe deverá ler o EDITAL, e, se estiver de 

acordo com seus termos e condições, efetivar a inscrição, bem como o posterior aceite online. 

Este processo implica no conhecimento e total aceitação deste Edital. 

12.2. Ao se inscreverem no presente EDITAL, os participantes autorizam a divulgação de sua 

imagem, das imagens das suas propostas e do projeto elaborado durante a Maratona Criativa 

para fins de marketing, para a divulgação de ações, programações, impressos em geral, 

incluindo, mas não se limitando a convites, folders, folhetos, livros, fotografias, produtos 

culturais, mídia escrita e falada, televisão, websites, disquetes, CD-Rom, DVD, Blu Ray, internet, 

rede privada de computadores, revistas eletrônicas e digitais, exposições, palestras ou outros 

materiais institucionais do Atelier 1901, inclusive publicitários, em qualquer lugar existente ou 

que venham a existir, bem como nas suas páginas mantidas nas redes sociais e de seus 

parceiros.   

12.3. As informações pessoais fornecidas também poderão ser utilizadas livremente pelo Atelier 

1901, especialmente para o envio de promoções e informações gerais do Atelier 1901 e de seus 

parceiros. 

12.4. Nenhuma indenização, de qualquer natureza, será devida aos concorrentes em 

decorrência deste certame ou de sua participação nele.  

12.5. A participação dos inscritos implica a sua integral anuência e aceitação do Edital em todos 

os seus termos e condições.   

12.6. A Maratona Criativa não é uma concorrência aberta ao público. Desta forma, apenas os 

inscritos, organizadores, jurados, mentores, patrocinadores ou pessoas autorizadas pela 

organização podem participar. 

12.7. Fica vedado a equipe divulgar como autoria, co-autoria, auxílio, estagiário, etc. do projeto 

como sendo pessoa física e/ou jurídica que não esteja devidamente inscrita na Maratona 

Criativa sob pena de suas respectivas propostas serem desclassificadas automaticamente, não 

podendo fazer jus a premiações ou distinções que eventualmente lhes tenham sido atribuídas. 

12.8. Caso a equipe vencedora seja composta apenas por integrantes em período de ensino 

universitário, os projetos serão desenvolvidos em conjunto com um responsável técnico, tutor, 

que deverá assinar e recolher a RRT sobre autoria de projeto. 

12.9. Pelo presente edital, os integrantes da equipe autorizam o Atelier 1901, desde já, em 

caráter irretratável e irrevogável, a: 

12.9.1. Utilizar e veicular as fotografias realizadas com o registro da imagem do(a) integrante no 

“folder” sobre o Atelier 1901, para fins de publicidade institucional sem qualquer limitação de 

número de inserções e reproduções; 

12.9.2. Utilizar e veicular as fotografias acima referidas no site do Atelier 1901 na Internet, nas 

redes sociais, Intranet e Extranet do Atelier 1901 (redes de computadores restrita aos seus 

funcionários, fornecedores e empresas franqueadas); 
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12.9.3. Utilizar as fotografias na produção de quaisquer materiais publicitários e promocionais 

para fins de divulgação do “folder” do Atelier 1901, tais como, exemplificativamente, anúncios 

em revistas e jornais, folhetos, cartazetes, “posters”, filmes publicitários, “out door” e “bus 

door”, dentre outros, a serem veiculados, no Brasil e/ou no exterior, em quaisquer veículos, 

formatos e mídia (televisão, cinema, mídias impressa e alternativa, etc.), sem limitação de 

número de inserções e reproduções; 

12.9.4. Utilizar as fotografias para a produção de materiais publicitários institucionais do Atelier 

1901 a serem veiculados nas mesmas condições previstas na alínea anterior;  

12.9.5. Utilizar as fotografias em veículos próprios do Atelier 1901, tais como jornais, manuais 

de treinamento de funcionários, boletins, catálogos e quaisquer outros materiais a serem 

distribuídos entre seus funcionários, fornecedores e empresas franqueadas. 

12.10. Os materiais publicitários referidos acima serão produzidos para utilização pelo Atelier 

1901 e por suas empresas franqueadas, por prazo indeterminado, a contar da data de aceite do 

presente edital. 

12.11. O Atelier 1901 fica autorizado a executar livremente a montagem das fotografias e dos 

materiais publicitários, objeto deste edital, podendo proceder aos cortes e às fixações 

necessárias, utilizando-as, no entanto, para os fins previstos neste instrumento, e 

responsabilizando-se pela guarda e pela utilização da obra final produzida. 

12.12. Cada equipe será responsável por suas próprias ferramentas de trabalho pessoais 

(computadores - desktop ou laptop), tablet, smartphone, monitor, mouse, software e suas 

respectivas licenças, etc.), inclusive internet. 

12.13. Será permitida a utilização de dados externos, obtidos a partir da internet ou em redes 

sociais, desde que estes sejam legais e não violem o direito de terceiros. 

12.14. A coordenação do concurso pode planejar atividades extras para as equipes 

participantes.  A programação será divulgada por e-mail e/ou WhatsApp. A não participação de 

ao menos 1 integrante na(s) atividade(s) extra(s) deve ser devidamente justificada, sob pena de 

desclassificação automática de toda a equipe, não podendo fazer jus a premiações ou distinções 

que eventualmente lhes tenham sido atribuídas. 

12.15. As equipes participantes terão obrigações publicitárias com o Atelier 1901, no sentido de 

produzir material audiovisual sobre a experiência da Maratona Criativa. Deverão gravar a tela 

do aplicativo ou ferramenta durante o processo criativo, mentoria, etc. bem como utilizar outro 

equipamento de gravação audiovisual que permita o enquadramento da pessoa e do dispositivo 

eletrônico utilizado no processo. 

12.16. A Maratona Criativa poderá ser suspensa, adiada ou cancelada por qualquer razão. 

Nenhuma das disposições deste EDITAL gera qualquer direito líquido, certo ou qualquer 

expectativa de direito a qualquer participante. 

12.17. A aceitação online dos termos deste EDITAL pelos participantes, condição prévia para a 

participação regular na Maratona Criativa também implicará na expressa autorização e 

licenciamento gratuitos, mundiais, livres de pagamento de royalties, por prazo indeterminado 



 

 
CREATIVES 
INNOVATORS 
THINKERS 
 

Atelier 1901 | Lifestyle for Creatives | www.atelier1901.com.br | concurso@atelier1901.com.br 

ao Atelier 1901 para fins de reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, tradução para 

qualquer outro idioma, publicação, transmissão, emissão, distribuição e comunicação ao público 

por quaisquer meios e em quaisquer formatos. 

12.18. Os participantes declaram que qualquer funcionalidade dos respectivos projetos, bem 

como os próprios projetos desenvolvidos para a participação nesta Maratona Criativa não 

ofendem ou transgridem quaisquer direitos de terceiros, especialmente direitos de propriedade 

intelectual; não são ofensivos, injuriosos, difamadores; nem são de qualquer forma ilegais ou 

ilícitos. 

12.19. Os participantes concordam em indenizar e ressarcir o Atelier 1901 caso esta venha a ser 

questionada por quaisquer das hipóteses previstas acima. 

12.20. A equipe vencedora, cujo projeto foi selecionado como o melhor pela banca, composta 

por profissionais indicados pelo Clube curitibano, conquista: 

- Prêmio em dinheiro no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

12.20.1. Fica a critério do CONTRATANTE (Clube Curitibano) a execução da proposta e 

contratação de projetos executivos. Essa contratação somente poderá ser formalizada com o(s) 

arquiteto(s) vencedor(es) do concurso, o(s) qual(is) deverão ser obrigatoriamente assistidos 

pelo Atelier 1901. Caso o Clube Curitibano contrate a elaboração dos projetos executivos, fica 

desde já definido que o valor a ser pago aos  arquitetos vencedores por este serviço será de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), além de receberem também um contrato de incubação com o Atelier 

1901 por um período de 02 (dois) meses a partir do início do desenvolvimento dos projetos 

executivos. 

12.20.2. O prazo para entrega do prêmio é de até 90 (noventa) dias, a contar da data da apuração 

do resultado. 

12.20.3. Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados 

da data da apuração do resultado, caducará o direito do respectivo titular. 

12.21. Caso haja interesse do Clube Curitibano em realizar os Projetos Executivos, será realizada 

uma reunião de devolutiva com a equipe vencedora, junto com um representante do Atelier 

1901, para alinhamento de eventuais ajustes no conceito e no projeto.  

12.22. Os participantes vencedores não terão seu prêmio negociado ou substituído por qualquer 

outra espécie de bens ou serviços. 

12.23. O prêmio tem caráter personalíssimo, sendo indelegável e intransferível a terceiros. 

12.24. O Atelier 1901 como uma empresa com grande viés na área de capacitação profissional 

e desenvolvimento de concursos, está sempre desenvolvendo propostas envolvendo os mais 

variados temas, inclusive que poderão ser desenvolvidos e apresentados no decorrer e após a 

Maratona Criativa. Em virtude disso, o Atelier 1901 poderá implementar, por coincidência, a 

qualquer momento, eventuais concursos que possam conter ideias e conceitos idênticos ou 

semelhantes àqueles desenvolvidos nesse edital, sem que isso signifique dizer que seja devido 
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ao participante qualquer remuneração ou compensação neste sentido, salvo no caso de 

comprovação cabal e inequívoca de que se trata de projeto de sua autoria, o que somente 

deverá ocorrer através dos meios judiciais cabíveis. 

12.25. Eventuais incidentes ocorridos durante a Maratona Criativa 1901, envolvendo quaisquer 

aspectos relativos a comportamento dos participantes e/ou descumprimento das instruções 

passadas pela equipe com relação ao objeto, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível 

pela própria equipe da edição da Maratona Criativa 1901. 

12.26. Não haverá qualquer responsabilidade do contratante, nem do Atelier 1901, no que diz 

respeito ao pagamento aos participantes que apresentaram projetos e não ficaram classificados 

em primeiro lugar, tratando-se de pagamento com base no resultado.    

12.27. A organização do evento pode solicitar, a qualquer momento, comprovante de matrícula 

no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo ou comprovante de registro no CAU. 

12.28. O Clube Curitibano recebeu insights por meio de um estudo de viabilidade que sugere o 

início da revitalização da área de intervenção que se encontra ociosa há alguns anos na sede 

Getúlio Vargas, no Água Verde. Resultado de um mês de imersão, o estudo foi elaborado por 

arquitetos incubados no Atelier 1901 e propõe possíveis usos para o espaço que, em tempos 

normais, recebia a circulação de mais de 5 mil pessoas por dia. 

12.29. Os insights, apresentados e aprovados pelo Clube Curitibano, são resultado de um estudo 

pormenorizado dos arquitetos incubados no Atelier 1901 sobre a movimentação dos sócios, as 

demandas e o entrono da sede Getúlio Vargas, realizado ao longo do mês de janeiro. Durante o 

desenvolvimento do estudo, o Atelier 1901 promoveu um workshop prático sobre Service 

Design, que permitiu aos arquitetos formularem usos possíveis da área ociosa, além de 

propostas de negócios sustentáveis e tecnicamente viáveis para o espaço. 

12.30. O acesso à pesquisa e aos insights propostos estará à disposição de todos os inscritos no 

dia do lançamento do concurso, juntamente com os arquivos necessários. Tais estudos deverão 

ser contemplados nos projetos apresentados, integralmente ou parcialmente. 

12.31. O Clube Curitibano trouxe como diretriz principal que os projetos contemplem a 

independências das diversas operações propostas (infraestrutura, segurança e horários de 

funcionamento).   

12.32. Será conferido certificado de Participação na Maratona Criativa 1901 aos participantes 

que realizarem as entregas nos prazos estipulados e em conformidade com o presente edital. 

Curitiba, 01 de março de 2021 
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