Joinville,20 de abril de 2018.

BLOCO DE CONSULTAS 10
Consulta 64
Vocês podem disponibilizar uma base em DWG do perímetro expandido? Ou seja,
da área que corresponde ao Master Plan.Obrigado.
Resposta | Consulta 64
A área que corresponde ao MasterPlan está disponibilizada em dwg, na aba
downloads, no Anexo II - Base de dados com nome de arquivo: ÁREA DE
INTERVENÇÃO ÁGORA TECH PARK.dwg desde o lançamento do edital.
Consulta 65
A coordenação do concurso já tem previsão para disponibilizar a foto aérea?
Resposta | Consulta 65
As fotos aéreas estarão disponíveis no Anexo II - Base de dados no site oficial do
Concurso até terça-feira (24.04). As fotos estão sem a atualização da construção da
UFSC.
Consulta 66
Temos uma dúvida em relação às curvas de nível. Uma parte do terreno no arquivo
em AutoCad está identificando uma curva maior de 11m. E outras menores de 11m
e 12m. A onde está o nível 0? Ou em que nível o terreno está? Considerar o terreno
plano?
Resposta | Consulta 66
Nível 0 é o nível do mar, o terreno está entre a cota 11 e 12 do nível do mar. O
terreno está na sua maioria no nível 11. Considerar o terreno plano.
Consulta 67
Quando se referem a Laboratório Multidisciplinar seria um espaço que tem o
objetivo de oferecer ao aluno um as atividades práticas de Ciências, Biologia,
Química e Física? Esse laboratório seria para estudantes? profissionais??

Resposta | Consulta 67
Todos os laboratórios e espaços são com o intuito de inovação, logo pode ser
utilizado para profissionais e estudantes.
Consulta 68
Boa tarde, efetuei minha inscrição pelo sympla porém não sei por onde envio o
termo de compromisso para sua homologação, segundo o ponto 6.5.1.
6.5.1. Termo de compromisso firmado entre o (s) profissional (is) legalmente
habilitado(s) para o exercício das respectivas profissões
em outros países, e a pessoa jurídica brasileira ou estrangeira em
funcionamento no Brasil de acordo com o item 5.2 e Anexo I;
Eu na realidade também fiz duas inscrições, uma como pessoa física outra como
jurídica, e minha intenção é participar como pessoa jurídica. Qual documento da
pessoa jurídica é necessário enviar e por qual canal? O atestado do CAU seria uma
certidão negativa de débitos?
Gostaria de uma celeridade nas respostas pois temos 3 semanas para produzir o
material. Este é o segundo email que envio e o primeiro não obtive resposta.

Resposta | Consulta 68
A perguntas foi respondida na consulta 54 - Bloco de Consultas 09.
Para validar a inscrição, ao enviar a proposta considerar o número gerado da
inscrição com dados de pessoa jurídica, neste caso.
Consulta 69
No caso de utilização de pilotis e aproveitamento do terraço como áreas de uso
público e permanência, estas serão computadas dentro dos 4.000m²?
Resposta | Consulta 69
Se a área proposta for coberta e estiver fazendo parte do prédio, sim, é computado
dentro dos 4.000m².

