
 

 

 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 08 

 

CONSULTA 57 

Prezados, poderiam fornecer a rede de drenagem do entorno da quadra do 

projeto? seria possível identificar os tipos de águas que deságuam no córrego 

jupira para fins de tratamento? 

RESPOSTA 

Esta CONSULTA será encaminhada aos responsáveis pela identificação. 

 

CONSULTA 58 

Prezados, em relação a visita monitorada que irá acontecer no dia 10. Qual será 

o horário de início? Terá algum guia exemplificando quaisquer dúvidas? 

RESPOSTA 58 

Como já informado anteriormente, o acesso ao lote está liberado para visitas, 

podendo acontecer a qualquer momento, no período diurno. A organização do 

dia 10 de fevereiro está sendo avaliada. 

 

CONSULTA 59  

No ponto 9 é exigido o projeto de uma ponte de 0,7 metros para travessia de um 

córrego (Ponte 04), porém nos arquivos fornecidos não há nenhum córrego no 

local. A localização dessa ponte está correta? Deve mesmo existir? 

RESPOSTA 59 

Afirmativo, existe uma depressão neste local, faz-se necessária uma ponte para 

travessia segura. 

 

 

 



 

 

 

CONSULTA 60 

Prezados, gostaria de saber se a Pessoa Jurídica a ser indicada no ato da 

inscrição necessita estar registrada necessariamente no CAU/CREA ou se pode 

estar registrada em outro Conselho Profissional, ou, não sendo o caso, se pode 

não haver registro em algum Conselho necessariamente. Agradeço desde já! 

RESPOSTA 60 

6.1. Poderão participar desse Concurso EQUIPES de profissionais - composta 

minimamente por um Arquiteto e Urbanista - devidamente inscritos em seus 

respectivos Conselhos profissionais; regularmente habilitados ao exercício da 

profissão; residentes no território nacional; em pleno gozo dos seus direitos civis 

e representado por Pessoa Jurídica.  

6.1.1. A inscrição e a Coordenação da Equipe caberão ao Arquiteto e 

Urbanista integrante da equipe, obrigatoriamente Responsável 

Técnico pela Pessoa Jurídica; 

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 61 

Sobre a RESPOSTA 51 do bloco 7, \"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.\" Haverá alguém da 

organização do concurso no local para percorrer com os interessados a área do 

projeto? Gostariamos de saber o horário da visita guiada dia 10 /02. 

RESPOSTA 61 

O acesso a grande parte do terreno é livre. Caso se confirme a visita monitorada, 

um informe será publicado e uma equipe estará à disposição dos interessados.  

 


