
 

 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 02 

CONSULTA 18 

Prezados, bom dia, sei que estão em período de lançamento do concurso, 
entretanto não consigo baixar o item 4.1 - Edital e regulamento e pelas perguntas 
entendi que outras pessoas tinham conseguido, peço a gentileza de verificar se 
houve algum problema com este item, os demais estão funcionando 
normalmente. 

RESPOSTA 18 

O item 4.1 – Edital e Regulamento, foi publicado sem revisão final. Foi retirado e 
será republicado antes do dia 10/janeiro, início das inscrições. 

 

CONSULTA 19 

Sou recém-formada, já tenho a declaração de formação da faculdade com a data 
da colação de grau que foi realizada, estou em andamento com o registro no 
CAU mas ainda está em tramite, posso participar? 

RESPOSTA 19 

Para inscrição o Edital e Regulamento exige o registro no CAU, caso você 
consiga o número do seu registro, você poderá se inscrever. 

 

CONSULTA 20 

Boa tarde. 

O 4.1. Anexo-I, EDITAL E REGULAMENTO não está disponível para download. 

Você é encaminhado para a página inicial. 

Como proceder? 

RESPOSTA 20 

O item 4.1 – Edital e Regulamento, foi publicado sem revisão final. Foi retirado e 
será republicado antes do dia 10/janeiro, data do início das inscrições. 

 



 

 

CONSULTA 21 

Boa noite. 

Gostaria de saber se há realmente alguma restrição de participação com relação 
a novos escritórios que nunca executaram projetos paisagísticos nessa escala. 
É necessário haver essa “comprovação de experiência”? Uma vez que isso 
tiraria a oportunidade de novos profissionais participarem, limitando o certame. 

Desde já agradeço a atenção. 

RESPOSTA 21 

O Edital e Regulamento foi publicado sem revisão final. Foi retirado e será 
republicado antes do dia 10/janeiro, data do início das inscrições. 

Na versão definitiva, a ser publicado não consta a comprovação de experiência 
anterior do arquiteto Responsável Técnico. 

 

CONSULTA 22 

Prezados, o ponto 9 (onde se localiza a ponte 4) não consta no anexo \"4.7.-
Planta-com-novos-trechos-da-Trilha-Vietna\", que localiza os pontos e pontes. 
Poderiam informar onde encontro a localização do ponto 9? 

RESPOSTA 22 

Realmente o PONTO 9 não estava localizado no Arquivo 4.7. Foi inserido na 
data de hoje e será publicado em substituição ao atual. A Coordenação agradece 
a observação. 

 

CONSULTA 23 

Seria importante que a localização do ponto 9 esteja no arquivo DWG fornecido 
(que apresenta as localizações dos pontos e áreas de intervenções). Isso é 
importante para evitar que as propostas se baseiem em uma mera aproximação 
apresentada na figura 16 (Anexo II - TR), único local em que é possível ver o 
ponto 9 (imagem de baixa resolução) 

RESPOSTA 23 

O PONTO 9 não estava localizado no Arquivo 4.6. Foi inserido na data de hoje 
e será publicado em substituição ao atual. A Coordenação agradece a 
observação. 

 



 

 

CONSULTA 24 

Olá, eu sou estudante recém-formada e por isso ainda não possuo o registro do 
CAU, nesse caso eu poderia participar com a apresentação de algum outro 
documento? Gostaria de entender também como vai funcionar a visita 
monitorada. 

RESPOSTA 24 

O Edital e Regulamento estabelece que: 

No ato da inscrição, as equipes deverão indicar: 

Nome do profissional; CPF; Comprovante de registro e de 

regularidade junto ao CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do ano de 2022. 

A apresentação do Registro no CAU do Responsável Técnico, é obrigatório. 

Quanto a visita monitorada, informamos que ela deverá ocorrer presencialmente 
e também de modo online, para participação a distância. 

 

CONSULTA 25 

Os trajetos desenhados em vermelho no anexo \"4.7 Planta com novos trechos 
a serem incorporados à trilha Vietnã\" devem ser obrigatoriamente implantados? 
Podem ser ajustados? 

RESPOSTA 25 

Estes trajetos (marcados em vermelho junto à Trilha do Vietnã), já existem e são 
utilizados pelos frequentadores, muito eventualmente. A intenção (como 
proposto no TR) é o seu aproveitamento para diversificar o “nível de dificuldade” 
da prática do montain bike.  

 

CONSULTA 26 

Prezados, vi a resposta ao questionamento do colega (pergunta 11) no que se 
refere a localização do espelho d\'água. Essa é uma dúvida minha também (e 
imagino que de muitos outros devido aos materiais fornecidos). A resposta de 
vocês ao colega é inconsistente e vaga. Vocês dizem que no item 4.9 está a 
localização do bosque que o espelho deve margear, mas não está. Únicos locais 
que tem a indicação do espelho é o item \"4.7 planta com novos trechos a serem 



 

 

incorporados à trilha Vietnã\" e o DWG fornecido, neles tem a indicação de onde 
deve ser o espelho dágua, entretanto essa área que está sendo indicada é de 
mata fechada, teria que ser desmatada para implantar um espelho de água de 
10.000m² e não apenas margeada. Essa área está, inclusive, fora das áreas 1 e 
2 indicadas no TR. No item \"2.6 Espaço para Trilha Cardio\", tem a figura 1 na 
qual parece ter a indicação de onde seria o espelho de água (número 4), porém 
a figura não tem nem legenda para ser minimamente inteligível. Por favor, 
esclareçam os questionamentos de forma clara. Infelizmente este processo e os 
materiais até então fornecidos estão extremamente confusos, as respostas de 
vocês precisam ser mais claras para o processo não ficar ainda mais 
comprometido. 

RESPOSTA 26 

A área 1, destinada ao Receptivo/Estacionamento e que margeia o bosque com 
vegetação relevante, tem dimensão suficiente para receber também o espelho 
d’água solicitado. 

A descrição do “espelho d’água” encontra-se no Termo de Referência, item 8.1 
(página 15). A indefinição quanto ao formato/localização exata é proposital, o 
que possibilita maior liberdade aos concorrentes. 

O item 4.9 é composto por dois arquivos, o segundo arquivo denominado de 
“imagem área com curvas de nível” ainda não havia sido publicado. 

 

CONSULTA 27 

Olá, bom dia! Sou a Ana e gostaria se saber mais sobre a visita monitoração, ela 
ocorrerá somente dia 10.02? Todo investimento para que a mesma aconteça é 
por parte do participante? 

RESPOSTA 

Quanto a visita monitorada, informamos que ela deverá ocorrer presencialmente 
durante o dia 10 de fevereiro de 2023 e também de modo online, para 
participação a distância. Os custos de deslocamento e demais eventuais 
despesas dos Concorrentes são de responsabilidade dos mesmos. 

 

 


