
 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 15 

CONSULTA 86 

Bom dia, seguem três perguntas sobre o Receptivo, suas tabelas e suas áreas. 

1. Quanto à área construída do Receptivo, no Termo de Referência, na tabela do item 
8.1 na página 16, está mencionada a área de circulação com 300m² e um total de área 
construída de 2.080m² sem a área da Torre 1. Já nas atualizações das tabelas, na tabela 
da página 28, o texto sobre o Receptivo diz que este total é de 2.000m² e tirando os 
500m² dos boxes comerciais e administrativos, os 1.500m² restantes de área construída 
servirá para atividades coletivas em ambiente coberto, como o salão de eventos, por 
exemplo e outros ambientes, porém este texto não cita as circulações como na tabela 
da página 16, será que elas já estariam inclusas nestes 1.500m² de área construída 
restante? 

2. Uma outra pergunta relacionada, comparando as tabelas mencionadas da página 16 
e da página 28 do Termo de Referência há uma diferença de 80m² no total da área 
construída do Receptivo, uma diz 2.080m² e a outra 2.000m², qual delas devo 
considerar? 

3. Gostaria de saber se existe uma margem de tolerância para o limite proposto para a 
área construída total do Receptivo, pergunto isto pois quanto mais espalhado estiver o 
programa dos ambientes maior será a área gasta com circulação e se caso não houver 
uma tolerância com a área total, uma vez que os ambientes já possuem sua área 
definida, todo o programa estaria mais limitado a uma localidade mais próxima por 
dispor de pouca área de circulação que faz parte da área construída. Em resumo, há 
uma margem de tolerância na área construída total, SE e SOMENTE SE este aumento 
da área for em função das circulações, marquises e beirais ou as propostas devem estar 
rigorosamente e exatamente dentro da área descrita nas tabelas. 

RESPOSTA 86 

1. A Tabela do item 8.1 que consta na página 16 do Termo de Referência, indica 

nominalmente que as áreas propostas são as ÁREAS ESTIMADAS PARA OS 

AMBIENTES SOLICITADOS. Para a proposição das áreas favor considerara 

composição da Tabela do item 8.1. As áreas destinadas a CIRCULAÇÃO podem ser 

agregadas a outros itens, a depender do partido adotado pelo Concorrente; 

2. A Tabela do item 8.1 que consta na página 16 do Termo de Referência, indica 

nominalmente que as áreas propostas são as ÁREAS ESTIMADAS PARA OS 

AMBIENTES SOLICITADOS; 

3. A Tabela do item 8.1 que consta na página 16 do Termo de Referência, indica 

nominalmente que as áreas propostas são as ÁREAS ESTIMADAS PARA OS 

AMBIENTES SOLICITADOS. 

 



 

 

 

CONSULTA 87 

Bom dia, o que seria o \"Estudo Preliminar de Agenciamento\"? 

RESPOSTA 87 

Especificação de materiais, equipamentos e de vegetação cuja paginação seja capaz de 

estabelecer a setorização dos espaços externos. 


