
 

 

 
RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 

BLOCO 17 

CONSULTA 89 

Em relação ao edital 4.2 figura 14, que exemplifica sobre o \"PORTAL 04\", o 

mesmo descreve que precisa ser conectado com a trilha do vietnã e ambiental. 

Dessa forma, a figura mostra o ponto ao centro do estacionamento. A titulo de 

compreensão, esse ponto demostrado na figura 14, representa um novo 

portal? 

RESPOSTA 89 

Da página 21 do Termo de Referência: 

No início da Trilha de Acesso, deverá ser implantado um “Portal 4”, 

Trilha do Vietnã e ambiental), cuja função é a ligação com a Alameda 

Principal, além de permitir a instalação de informações aos usuários 

(mapas físicos e eletrônicos). Deverá ser previsto pista de acesso de 

veículos proporcionando a chegada e saída de veículos individuais, 

coletivos, além de ambulâncias. Neste Portal 4, também serão 

previstos: estacionamento de bicicleta, acesso wifi, telefone de 

emergência, ponto de água potável, duchas de hidratação (optativas), 

bancos, mesas para descanso. Tudo integrado por paisagismo etc. 

 

CONSULTA 90 

O portal 04 \"Trilha do Vietnã e Trilha ambiental, necessita ter banheiros? 

Logo, o portal 03 \"Trilha do cardio\", salienta a necessidade de 7 banheiros. 

 

RESPOSTA 90 

Sobre a Infraestrutura proposta para a \"Trilha do cardio (Do Anexo 2.6 - C.6): 

4.1.3 Infraestrutura: A infraestrutura para a área do Portal 3 deverá 

contar com: - Piso Tátil do tipo Direcional e de Alerta5: conforme as 

normas da ABNT NBR 9050. - Telefone Público: 1 telefone público, com 

indicações em braile e letras acessíveis dos números de utilidade 

pública, como Polícia Militar, Ambulância, Bombeiros e outros que se 

fizerem necessários. - Bebedouros de água potável: 2 bebedouros com 

água potável. Incluir prancha com orientação (com letras acessíveis e 

em braile) para que as pessoas levem consigo uma garrafa de água 

cheia. - Banheiros: 3 banheiros femininos, sendo um acessível; 3 

banheiros masculinos, sendo um acessível e 1 banheiro família 

acessível.  

 



 

 

 

Os banheiros devem contar com sistema independente de tratamento 

de resíduos sólidos. A quantidade de banheiros poderá ser alterada, 

desde que se apresente justificativa para tal. - Iluminação: a iluminação 

deverá priorizar a eficiência energética e contar com solução autônoma 

e independente. Também, deverá ressaltar o paisagismo local. A altura 

dos postes, locais de instalação de luminárias e postes e indicação das 

distâncias entre os mesmos deverão ser apresentadas na proposta para 

que possa ser avaliado os efeitos pretendidos e custo-benefício dos 

mesmos. 

A descrição e a posição dos equipamentos paras a Áreas 4 e 5 estão relacionadas 

nas páginas de 20 a 28 do Termo de Referência (Anexo II). 

 

CONSULTA 91 

Bom dia gostaria de saber se somente escritórios de arquitetura que podem 

participar ou se pessoa física mas que seja profissional da arquitetura pode 

participar com seu cpf? 

RESPOSTA 91 

Conforme Edital e Regulamento: 

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 92 

Olá, gostaria de saber sobre a posição da alameda principal, se existe a 

obrigatoriedade da mesma estar a norte da área 1 e passar pelos portais 2, 3 

e 4? E se o estacionamento poderá ser subdividido ou estar em área única, 

incluindo serviço 

RESPOSTA 92 

Todas as propostas serão analisadas pela Comissão Julgadora, desde que 

atendam os conteúdos mínimos requeridos e também aos critérios de 

julgamento descritos no Edital e regulamento. 

 

CONSULTA 93 

Bom dia! Nessa etapa podemos incluir uma proposta inicial de programação 

visual (marca) de forma simples? 

RESPOSTA 93 

Os conteúdos mínimos para cada Etapa estão relacionados no Edital e 

Regulamento. A inclusão de outros conteúdos é de responsabilidade do 

Concorrente. 

 

 

 

 


