Respostas às consultas - Segunda Etapa – bloco 3 (24/02/2018 – 28/02/2018).

66) Prezados, Gostaria de solicitar que disponibilizassem assim como foi feito com as
imagens 30, 36 e 37, a figura 25 do termo de referência em tamanho A0 em alta resolução,
Grato

R. As figuras 25 e 30 do Termo de referência são parte dos estudos que resultaram na figura
36 (e 37) Mapa Geral-Áreas de Intervenção. Julgamos que para a elaboração das propostas
para o Masterplan as figuras 36 e 37 são suficientes por apresentarem as áreas definidas
para o desenvolvimento dos projetos. (Ver resposta questão 58)
De qualquer forma a solicitação foi atendida e a Figura 25 está disponibilizada em
http://concurso.orlalivre.df.gov.br/bases-concurso.
67) Prezados, o layer “conexões” no Geoportal sugere caminhos pela água (linhas roxas) que
por sua vez deixam a entender que a orla nestes trechos não está liberada para uso. (por
exemplo: área 7A na frente de QL8). No mesmo tempo as “áreas de intervenção” indicam
a utilização da orla na sua integridade. Podemos seguir a indicação nas “áreas de
intervenção”? Qual foi o motivo da criação de conexões pela água nos trechos indicados?

R. A maior parte das conexões sobre a água está indicada na desembocadura de córregos
que abastecem o Lago Paranoá, cruzando ambientes sensíveis de parques ecológicos.
Nesses locais não deve haver ocupação em terra, exceto o estritamente necessário para dar
continuidade às trilhas. No caso da área 7A, há um obstáculo, ainda não solucionado. Tratase de cerca de embaixada, questão tratada pelo Ministério das Relações Exteriores -MRE.
Mas também há casos em que a faixa de terra, entre lotes legalmente constituídos e a linha
d’água, é muito estreita e não permite a passagem de trilha como no SHIS QL 12, por
exemplo, o que pode, eventualmente, ocorrer em outros pontos não identificados no layer
conexões.
Vale ressaltar que além do caso da área 7A existem outros pontos ainda não liberados na
Orla, ocupados por embaixadas e/ou residências oficiais. São eles:
SHIS QL 08-03-19 Qatar
SHIS QL 12-00-11 China
SHIS QL 20-01-19 Qatar
SHIS QL 26-06-19 Argentina
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SHIS QL 08-03-19 Qatar
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SHIS QL 12-00-11 China

SHIS QL 20-01-19 Qatar
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SHIS QL 26-06-19 Argentina
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68) Prezados, boa tarde. Onde utilizaremos o código de inscrição fornecido? As pranchas (1
a 6) deverão ter o código de inscrição? Como o Master Plan será identificado?
Atenciosamente,

R. As pranchas não devem conter o código de inscrição sob pena de desclassificação,
conforme item 10.9 do Edital. Quando o Masterplan for enviado, ele receberá uma nova
numeração gerada de forma automática permitindo sua avaliação sem identificação. As
propostas classificadas do 1º ao 5º lugar e possíveis menções honrosas terão sua identidade
conhecida no dia 21/04/2018 na divulgação do resultado. Imediatamente após o resultado
as demais propostas também serão disponibilizadas no site do concurso.
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