
 

 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 05 

 

CONSULTA 35 

Bom dia, poderia fornecer as medidas exatas (em metros lineares da área um e área 2), 
Obrigado 

RESPOSTA 35 

Da Tabela do item 8 (pag. 9) do Termo de Referência: 

ÁREA 1 ...................(polígono desmatado)...... 37.500,00m2 (250 x 150m) 

- Estacionamento................................... 15.000,00m2 (100 x 150m) 

- Área de recepção de visitantes........... 6.000,00m2 (livre) 

- Espelho d´ água .................................. 10.000m² (livre) 

ÁREA 2 ........................................................... Espaço Sensorial 

- Área irregular - ver arquivo 4.6).......... 4.000m²  

ÁREA 3 Trilha Cardio, Idoso e PCD ................ 1.005m² (670m x 1,5m)  

ÁREA 4 Trilha de Acesso................................. 945m² (630m x 1,5m) 

ÁREA 5  

- Trilha de Mountain Bike (aprimorar).... 4.800m² (3.200m x 1,5m) 

- Trilha Ambiental (implantar) ............... 4.800m² (3.200m x 1,5m) 

 

CONSULTA 36 

No item 12.2 do Edital, lê-se: \"a modulação representada do arquivo DWG (...) deve ser 
mantida\". E sobre a orientação da base, pode ser rotacionada? 

RESPOSTA 36 

Esta decisão cabe ao Concorrente. A manutenção da modulação tem como 
objetivo a identificação dos diversos “setores do projeto”, bem como a orientação 
relativa ao Norte. 

 



 

 

CONSULTA 37 

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 37 

Não existe esta exigência. Ver Edital e Regulamento item 7. Das inscrições: 

7.4. No ato da inscrição, as equipes deverão indicar:  

7.4.1. 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;  

7.4.2. Para o profissional responsável técnico: Nome do 
profissional; CPF; Comprovante de registro e de regularidade junto ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ano de 2022. 

 

CONSULTA 38 

Gostaria de saber, pelo que indica no Edital 7.4 (especificamente em 7.4.1 e 
7.4.2), se o mencionado \"comprovante de registro e regularidade junto ao 
conselho profissional do ano de 2022\" é equivamente à Certidão Quitação e 
Regularidade do CAU/UF que, se emitidos hoje, possuem validade referente a 
um período (ex. 16/01/2023 - 15/07/2023, ou 25/11/2022 - 24/05/2023). 

RESPOSTA 38 

A denominação oficial deste comprovante, emitido pelo CAU é: “CERTIDÃO DE 
REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA”. 

 

CONSULTA 39 

Bom dia, tudo bem? 
Estou com uma dúvida sobre a inscrição, no caso é necessário ter o Arquiteto 
responsável técnico e também ter uma pessoa jurídica? 
Ou pode apenas realizar a inscrição só com os dados do arquiteto? 
RESPOSTA 39 – Ver RESPOSTA 37. 

 



 

 

 

CONSULTA 40 

Prezados organizadores, na página 14 do TR temos a seguinte informação: 
\"Seguindo a modulação proposta, deverão ser previstos neste espaço 10cboxes 
(5,00 x 5,00m) para atividades comerciais e a mesma quantidade para atividades 
de atendimento e também administrativas.\" Na tabela de áreas da página 16, 
temos a terceira linha, \"Módulos comerciais (25m2 e 50m2)\", com área indicada 
de 250,00 m², e que evidentemente se refere aos 10 boxes de 5,00 x 5,00 m. 
Contudo, não ficou claro em que linha da mesma tabela os outros 10 boxes 
destinados \"para atividades de atendimento e também administrativas\" se 
encontram. Suponho que o item \"Salas de Treinamento / eventos 200,00m2 4 
salas de 50m², com painéis móveis\", constante na quinta linha da tabela, se 
enquadre nessa destinação de áreas, mas gostaria de confirmar esta informação 
considerando que dela depende todo o organograma do projeto arquitetônico 

RESPOSTA 40 

As atividades dos outros 10 boxes destinados \"para atividades de atendimento 
e também administrativas\" devem ser distribuídas entre: 

Linha 1 - Recepção / Hall multiuso (200,00m2) 

Linha 5 – Salas de Treinamento / Eventos (200,00m2) 

Linha 9 – Escritório / Administração (75,00m2). 

 

CONSULTA 41 

Prezados, ainda sobre a questão da localização do espelho d´água, no arquivo 
dwg está indicada a quadrícula delimitada pelas guias \"7-8-N-O\". Esta 
quadrícula está inteiramente localizada sobre a área de vegetação consolidada, 
ao cruzarmos a informações do dwg e da imagem feita por drone. Também o 
traçado proposto para a alameda está avançado para a borda do bosque. Seria 
necessário confirmar se as bases disponibilizadas estão corretas, ou se será 
admitido desmatamento (o que de certo contraria todo o propósito do concurso). 

RESPOSTA 41 

Considerando que no levantamento topográfico fornecido, o polígono destinado 
ao Receptivo (Área 1) soma aproximadamente 37.500,00m2, a proposição do 
espelho d´água a ser, surge como um atrativo a mais para a ocupação da área 
destinada ao projeto. 

 



 

 

 

 

O programa proposto prevê a ocupação desta área como segue: 

ÁREA 1 ...................(polígono desmatado)...... 37.500,00m2 (250 x 150m) 

- Estacionamento................................... 15.000,00m2 (100 x 150m) 

- Área de recepção de visitantes........... 6.000,00m2 (livre) 

- Espelho d´ água .................................. 10.000m² (livre) 

 

A posição do Espelho d´água no arquivo 4.6 deve ser entendida apenas como 
um indicativo para a “posição desejada”. Ou seja, o Espelho d´água, servirá 
como elemento de transição entre os equipamentos do “Receptivo”, com maior 
frequência de usuários e a área de proteção ambiental. 

 


