
 

 

 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 07 

 

CONSULTA 51 

Boa tarde. 

Por favor, quanto à visita guiada tem algum dia confirmado e horário? Obrigado 

RESPOSTA 51 

A data agendada está programada para o dia 10 de fevereiro de 2023. 

Informamos ainda que a acesso a grande parte do terreno é livre, podendo ser 

visitada a qualquer momento. 

 

CONSULTA 52 

Bom dia, qual a estimativa do número de funcionários da manutenção do parque 

(serviços gerais)? Na tabela de áreas constam 40 metros quadrados para o 

vestiário da administração e terceirizados e 15 metros quadrados para a copa da 

administração. Favor especificar áreas para copa, vestiários, banheiros para os 

funcionários encarregados pela manutenção do parque (serviços gerais). 

Obrigado. 

RESPOSTA 52 

O modelo de gestão do EcoParque será definido posteriormente, o que 

impactará nos arranjos relativos à terceirização de mão de obra. Para o projeto, 

pode-se considerar o número total de 20 funcionários (englobando administração 

e terceirizados), com vestiários masculino e feminino contendo 2 chuveiros e 2 

bacias sanitárias cada. As áreas da tabela do Termo de Referência são 

estimadas e podem ser ajustadas caso o proponente entenda necessário para o 

devido atendimento aos requisitos funcionais da edificação e à legislação 

vigente. Não há necessidade de prever copa separada para terceirizados. 

 

 

CONSULTA 53 



 

 

No modelo de DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL PATRIMONIAL DE 

PROJETO, onde se lê IPHAN deve-se substituir por ITAIPU? 

RESPOSTA 53. 

Sim. Não localizamos este erro. A substituição seria o correto. 

 

CONSULTA 54 

Sobre a infraestrutura solicitada para os elementos associativos, em alguns há exigência 

de telefone de emergência e wifi e em outros não, devemos considerar como está 

especificado no edital ou seguir exatamente como está solicitado? 

RESPOSTA 54 

A exigência de telefone de emergência e wifi, deve ter abrangência total na área 

destinada a visitantes e esportistas, visando a interação tecnológica na temática 

meio ambiente (5 G e pontos instagramáveis, etc), além de possibilitar a 

segurança dos usuários. 

 

CONSULTA 55 

Com relação às pontes, para a ponte 1 não é solicitado piso descontinuado, nas demais 

há essa solicitação, devemos seguir à risca o edital neste ponto? 

RESPOSTA 55 

Todas as pontes propostas devem ter piso descontinuado, possibilitando a 

possível presença segura e concomitante de usuários ciclistas e usuários 

pedestres. 

 

CONSULTA 56 

No arquivo em dwg enviado não consta o ponto 9 dos elementos associativos. 

RESPOSTA 

O Ponto 9 esta demarcado no arquivo dwg entre o Ponto 6 e o Ponto 8. 

 

 

 


