
 

 

 
 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 21 

 

CONSULTA 101 

Olá, boa tarde gostaria de tirar uma dúvida sobre as trilhas de resgate. 

1. Elas serão voltadas para a passagem de ambulância/bombeiro com o 

veículo ou apenas a caminhada com a maca? 

2. Caso seja para tráfego de ambulância precisa necessariamente passar por 

dentro da área 1 para acessar os portais das áreas 2, 3 e 4? Ou o acesso será 

só pelos portais laterais até as alças e trilha de bike e ambiental? 

3. Qual o limite aceitável de remoção de árvores para abrir essas trilhas de 

resgate? 

4. Qual o número de trilhas esperadas? 

RESPOSTA 101 

1. Em caso de emergência uma ambulância deverá chegar o mais próximo 

possível do local de resgate. Isto se dará através das trilhas de resgate. 

2. Além do Acesso Principal, por onde poderão passar veículos, foram 

identificados no arquivo 4.7 outros 5 Portões para implantação de trilhas de 

resgate; 

3. Espera-se o mínimo de remoção de árvores. 

4. Uma para cada Portão de Acesso. 

 

CONSULTA 102 

O orçamento base que deve constar na prancha 1 da etapa de estudo 

preliminar (pg 20 do 4.1.-ANEXO-I.-EDITAL-E-REGULAMENTO-

ECOPARQUE-ITAIPU) trata-se de uma estimativa de valores por disciplina? 

Por exemplo, podemos colocar uma estimativa de custo total para os edifícios 

que compõem o programa de arquitetura, e outra estimativa geral para as 

definições do paisagismo. Ou precisamos detalhar por tipo de componente de 

cada disciplina? Como por exemplo, na arquitetura, devemos prever o valor 

para os pisos, esquadrias e estrutura? Em resumo: para esta fase do estudo 

preliminar, podemos trabalhar com estimativas mais gerais ou temos que 

priorizar algum detalhe? Desde já, muito obrigada! 

 

 

 



 

 

 

RESPOSTA 102 

O orçamento a ser apresentado é para a primeira Etapa de Execução das 

obras. A setorização deve ser proposta pelo Concorrente para o valor 

estabelecido (R$ 12.000.000,00), ou seja: a primeira Etapa da execução das 

obras, deve ser estabelecida de maneira a ter as obras concluídas e 

preferencialmente liberada para uso. As demais Etapas de Execução ainda 

não têm previsão orçamentária. 

A detalhamento final desta setorização caberá ao Concorrente, em conjunto 

com a ITAIPU, após a assinatura do contrato com o vencedor. 

 


