
 

 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 01 

 

PERGUNTA 1: 

Bom dia, arquiteto e urbanista que não seja pessoa jurídica , poderá participar do concurso? 
ou seja que não tenha CNPJ pois é profissional autônomo. 

RESPOSTA 1:  

Inicialmente lembramos que o Concurso ainda está na fase de "pré lançamento". O calendário 
previsto, teve que se adequar às restrições do período eleitoral. 

A abertura das inscrições está mantida para o dia 10 de janeiro de 2023. Até esta data todos os 
conteúdos estarão disponíveis na página do Concurso. 

Quanto á pergunta esclarecemos que o  Edital/Regulamento prevê: 

- A inscrição e a Coordenação da Equipe caberá ao Arquiteto e Urbanista integrante da equipe, 
obrigatoriamente Responsável Técnico pela Pessoa Jurídica; 

- No ato da inscrição, as equipes deverão indicar: 

Para a Pessoa Jurídica: Nome fantasia; Razão social; CNPJ; Indicação do profissional 
responsável técnico; e Comprovante de regularidade junto ao respectivo Conselho Profissional 
do ano de 2022; 

 

PERGUNTA 2 e 3: 

Estou na dúvida sobre a data limite da inscrição. No edital informa até 30/12/2022, mas no site 
está como 27/02/2023. Poderia confirmar, por favor? 

RESPOSTAS 2 e 3: 

O Edital/Regulamento está em revisão. O Cronograma prevê para as inscrições o período de 
10/01/2023 a 27/02/2023 até as 23h59 (45 dias). 

 

PERGUNTA 4: 

Prezados, a equipe classificada em primeiro lugar será contratada para desenvolver o projeto? 
se sim, qual valor do contrato? Grata 

RESPOSTA 4: 



 

 

Sim, o vencedor, quando contratado pela ITAIPU, será responsável pela elaboração de todos os 
projetos executivos. O valor estabelecido, conforme Edital/Regulamento é R$ 1.174.601,19 
(um milhão, cento e setenta e quatro mil, seiscentos e um reais e dezenove), incluindo o valor 
da premiação. 

 

PERGUNTA 5: 

O Link do item 4.8 - não acessa o Levantamento fotográfico e de vídeos O Link do item 4.10 - 
não acessa a Imagem 3D do lote do EcoParque 5.0 O Link do item 4.12 - não acessa a MINUTA 
DO CONTRATO (este erro é grave, pois é determinante para o aceite) 

RESPOSTA 5: 

Inicialmente lembramos que o Concurso ainda está na fase de "pré lançamento". O calendário 
previsto, teve que se adequar às restrições do período eleitoral. O período das inscrições está 
mantido para o início dia 10/01/2023 até o dia  27/02/2023 até as 23h59 (45 dias). Até esta 
data todos os conteúdos estarão disponíveis na página do Concurso. 

 

PERGUNTA 6 e 7: 

Na página 4 do TR do certame, no capítulo 4.0 Caracterização Ambiental, no segundo 
parágrafo, o texto trata do assunto hídrico - "A área possui várias nascentes e um córrego" - 
entretanto, o levantamento topográfico fornecido no item Bases do Concurso, não contempla 
a demarcação destas NASCENTES. Considerando a importância da preservação destas 
nascentes, conforme previsto em legislação federal (área não edifcável de 50 metros de raio 
no entorno das nascentes), seria fundamental e imprescindível a demarcação destas nascentes 
no topográfico fornecido para o certame. Caso contrário, as soluções apresentadas poderão 
estar em desacordo com a legislação urbanística (federal, estadual e municipal) o que seria o 
suficiente para a invaliadação das propostas premiadas, o que seria indesejável e/ou pior, 
irregular. 

RESPOSTA 6 e 7: 

Nenhuma das nascentes de água se encontram dentro, ou próximas, das áreas destinadas a 
este projeto. Quanto ao córrego, as atividades previstas para o seu entorno imediato se 
referem justamente a iniciativas de educação ambiental. 

 

PERGUNTA 8: 

bom dia. os itens 4.8, 4.10 e 4.12 apresentam links quebrados. por gentileza, queiram atualizar 
e disponibilizar. obrigado. 

RESPOSTA 8 : Ver RESPOSTA 5. 



 

 

 

PERGUNTA 9: 

Bom dia, não é possível abrir os anexos 4.8, 4.10 e 4.12 no Mozilla Firefox ou no Google 
Chrome. Quando clicados eles remetem de volta à página principal. Se puderem disponibilizar 
os arquivos agradeço. 

RESPOSTA 9: Ver RESPOSTA 5. 

 

PERGUNTA 10: 

Prezados, no item 5 do anexo 4.1 (Edital) o subitem 5.2 indica inscrições de 10/01/23 a 
27/02/23. No entanto, no mesmo anexo o subitem 7.1 comunica que as inscrições vão do dia 
15/11/2022 ao dia 30/12/2022. Favor esclarecer. Obrigada 

RESPOSTA 10: Ver RESPOSTAS 2 e 3. 

 

PERGUNTA 11: 

1) O anexos 4.8 - levantamento fotográfico e de vídeos e 4.10 - imagem 3D do EcoParque 5.0 
não estão abrindo corretamente, os links redirecionam para a página inicial do concurso; 2) No 
termo de referência, pede-se que o espelho d'água esteja "margeando o bosque". Que bosque 
é esse a que se faz menção? É a massa arbórea existente que margeia o trecho previsto para a 
Alameda Principal de Acesso no limite Norte da Área 01? 

RESPOSTA 11:  

11.1 Inicialmente lembramos que o Concurso ainda está na fase de "pré lançamento". O 
calendário previsto, teve que se adequar às restrições do período eleitoral. O período das 
inscrições está mantido para o início dia 10/01/2023 até o dia  27/02/2023 até as 23h59 (45 
dias). Até esta data todos os conteúdos estarão disponíveis na página do Concurso. 

11.2 Ver arquivo 4.9 "Imagem área com curvas de nível", onde o bosque está visível. 

 

PERGUNTA 12: 

1) Na mancha da Área 01 há uma massa arbórea lindeira ao que parece ser um retângulo de 
terra batida existente. É desejável que se mantenha essa vegetação? Ou há liberdade para 
remanejá-la como acharmos mais conveniente para o projeto? 

RESPOSTA 12: 

É necessário que este trecho do bosque seja preservado, podendo receber tratamento e 
equipamentos. 



 

 

PERGUNTA 13: 

Gostaria de saber porque ainda não estão dispoíveis nas páginas do IAB-PR e ITAIPU os links 
para a inscrição no certame, conforme descrito no edital aqui disponibilizado. Tá muito mal 
organizado este concurso. Uma pena, parecia ser sério. 

RESPOSTA 13: Ver RESPOSTA 1. 

 

PERGUNTA 14 e 15: 

Olá, os links dos itens 4.8, 4.10 e 4.12 da seção "bases do concurso" levam para a página inicial 
do concurso. Não consigo acessar tais materiais, parece haver um erro de direcionamento do 
link. Poderiam por favor verificar? 

RESPOSTA 14 e 15: Ver resposta 5. 

 

PERGUNTA 16: 

Onde se encontram os Anexos C.3, C.4 e C.5 mencionados no termo de referência? Não existe, 
nas bases do concurso, nenhum anexo com tais nomenclaturas. 

RESPOSTA 16: Ver RESPOSTA 5. 

 

PERGUNTA 17: 

Há diferenças nas datas apresentadas, no que tange o período de inscrição, entre o 
cronograma (apresentado em tópicos) e no anexo I (Edital e Regulamento). No cronograma em 
tópicos a data final para inscrição é 27/02/23, porém em diversas passagens de texto no anexo 
I cita-se a data de 30/12/22 (ver item 7.1, 8.2 e 13.2). Poderiam por favor confirmar as datas? 

RESPOSTA 17: Ver RESPOSTA 2 e 3. 

 


