
BLOCO 04 - RESPOSTAS CONSULTAS

Consulta nº: 19 Data: 06/03/2023 Hora: 13:39

Boa tarde, referente ao desenho em cad do Casino Eldorado. O desenho em planta da
situação atual não confere com as fotos do drone. A parede da situação atual localizada na
fachada posterior do prédio, de acordo com o as fotos do drone, é parede principal que
compõe a fachada posterior. Porém o desenho em cad consta que a padrede atual seria a
parede interna que divide os ambiente. Neste caso como devemos proceder? Levando em
conta que é um patrimônio tombado, isso interfere diretamente na proposta a ser elaborada.
Neste caso, sugiro que coloquem mais fotos dos ambientes internos, principalmente da área
do cassino, que não tem. Para que assim possamos ter um melhor entendimento do que
sobrou, ou sugiro revisar e atualizar a planta em anexo.

Resposta à consulta

Sim, a parede existente corresponde à fachada posterior e a versão retificada do arquivo
“Levantamentos urbanísticos e arquitetônicos do Concurso Feira Central.dwg” foi
disponibilizada em “Documentos Técnicos e Arquivos Digitais” que integram as bases do
concurso, conforme informe 10 disponibilizado no site oficial do Concurso:

“informa-se que o arquivo digital denominado “Levantamentos urbanísticos e arquitetônicos
do Concurso Feira Central.dwg” constante em Documentos Técnicos e Arquivos Digitais,
integrante das bases do concurso foi RETIFICADO em 09/03, especificamente o
levantamento arquitetônico do Cassino Eldorado, os desenhos: “Planta do Térreo Atual” e
“Corte longitudinal atual”. Ainda, informa-se que, conforme solicitado, foram adicionadas e
localizadas imagens de levantamento fotográfico do Cassino Eldorado, que encontram-se
disponibilizadas em Documentos Técnicos e Arquivos Digitais, pasta Levantamentos
Fotográficos - Antigo Cassino Eldorado.”

Consulta nº: 20 Data: 06/03/2023 Hora: 13:56

Boa tarde, referente ao desenho em cad do Casino Eldorado. O desenho em planta da
situação atual não confere com as fotos do drone. A parede da situação atual localizada na
fachada posterior do prédio, de acordo com o as fotos do drone, é parede principal que
compõe a fachada posterior. Porém o desenho em cad consta que a padrede atual seria a
parede interna que divide os ambiente. Neste caso como devemos proceder? Levando em
conta que é um patrimônio tombado, isso interfere diretamente na proposta a ser elaborada.
Neste caso, sugiro que coloquem mais fotos dos ambientes internos, principalmente da área
do cassino, que não tem. Para que assim possamos ter um melhor entendimento do que
sobrou, ou sugiro revisar e atualizar a planta em anexo.



Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 19

Consulta nº: 21 Data: 06/03/2023 Hora: 14:18

Boa tarde, referente ao desenho em cad do Casino Eldorado. O desenho em planta da
situação atual não confere com as fotos do drone. A parede da situação atual localizada na
fachada posterior do prédio, de acordo com o as fotos do drone, é parede principal que
compõe a fachada posterior. Porém o desenho em cad consta que a padrede atual seria a
parede interna que divide os ambiente. Neste caso como devemos proceder? Levando em
conta que é um patrimônio tombado, isso interfere diretamente na proposta a ser elaborada.
Neste caso, sugiro que coloquem mais fotos dos ambientes internos, principalmente da área
do cassino, que não tem. Para que assim possamos ter um melhor entendimento do que
sobrou, ou sugiro revisar e atualizar a planta em anexo.

Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 19

Consulta nº: 22 Data: 06/03/2023 Hora: 16:88

Sobre a palestra técnica, será compartilhado algum link para transmissão online?

Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 17 (Bloco 03). A palestra está disponibilizada na íntegra, no site
oficial do Concurso, na aba Palestrantes e Consultores Técnicos.

Consulta nº: 23 Data: 07/03/2023 Hora: 14:06

Sobre o Edifício do Armazém, é preciso manter a configuração interna das paredes
existentes?

Resposta à consulta

Manter ou não a configuração interna das paredes existentes nos Armazéns é uma decisão
projetual das equipes, uma vez que os mesmo não se encontram sob proteção do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), conforme os decretos
25.139/2004 e 33.816/2013 disponibilizados nas bases do concurso.



Consulta nº: 24 Data: 07/03/2023 Hora: 16:01

A respeito dos elementos mínimos citados para cada prancha, afim de possibilitar a
compreensão clara e precisa da proposta: além do solicitado, pode(m) ter desenho(s) de
escala(s) diferente(s)? Podem ter itens (desenhos, imagens, perspectivas etc.) a mais do
mínimo solicitado em cada prancha? Onde fala de Planta(s) de Reforma(s), pode ter a de
reforma e a proposta ao mesmo tempo, sendo a de reforma na escala solicitada e a
proposta em escala diferente?

Resposta à consulta

Sim, é possível o acréscimo de itens conforme item 9.2.2.: “O conjunto das pranchas deverá
bastar para a perfeita compreensão das soluções propostas, que devem estar
representadas em escalas que permitam a compreensão das ideias e soluções
técnicas, valendo-se dos recursos gráficos que os autores julgarem mais
convenientes, com total liberdade de criação e proposição, considerando a individualidade
de cada prancha, desde que obedecendo, em termos de conteúdo, aos elementos
mínimos exigidos no item 9.3. “Elementos mínimos” e aos critérios de padronização
para a preservação do seu anonimato. Ressalta-se que, para os Elementos Mínimos,
devem ser observadas as escalas definidas em Edital.

Consulta nº: 25 Data: 07/03/2023 Hora: 16:13

Sobre o Edifício do Armazém, é preciso manter a configuração interna das paredes
existentes?

Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 23

Consulta nº: 26 Data: 07/03/2023 Hora: 16:13

Sobre o Edifício do Armazém, é preciso manter a configuração interna das paredes
existentes?

Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 23.



Consulta nº: 27 Data: 07/03/2023 Hora: 17:01

"06 (seis) pranchas formato A1 (841x594mm) na posição horizontal (paisagem), com o selo
padrão (Anexo V) aplicado na extremidade inferior de cada prancha". O espaço útil para a
apresentação da proposta inclui o selo padrão? Ou seja, a área de 841x594mm é livre ou já
está incluso o espaço do selo? Se sim, qual a altura deste selo padrão?

Resposta à consulta

O tamanho total da prancha corresponde ao formato A1 (841x594mm) e o selo padrão
deve estar inserido na mesma, conforme especificado no item 9.2.1 do edital “06 (seis)
pranchas formato A1 (841x594mm) na posição horizontal (paisagem), com o selo padrão
(Anexo V) aplicado na extremidade inferior de cada prancha.”

A dimensão do selo padrão é de 841x58mm, conforme “Modelo de Prancha Padrão”
(Anexo V) disponibilizado nas Bases do Concurso.

Consulta nº: 28 Data: 08/03/2023 Hora: 15:06

Boa tarde. Pelas imagens do drone, o vazio dos armazéns parece maior do que o arquivo
em DWG. A referência para a intervenção será qual?

Resposta à consulta

O Levanto Arquitetônico a ser levado em consideração para elaboração das propostas para
os Armazéns está disponibilizada em “Documentos Técnicos e Arquivos Digitais” que
integram as bases do concurso

Consulta nº: 29 Data: 08/03/2023 Hora: 15:38

Boa tarde. Pelas imagens do drone, o vazio dos armazéns parece maior do que o arquivo
em DWG, talvez o levantamento do CAD não esteja condizente com os vazios na área dos
armazéns. Podem conferir? Se tiver diferença, vão encaminhar o arquivo atualizado na
forma de errata?

Resposta à consulta

Ver resposta da Consulta 28


