Joinville,24 de abril de 2018.
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Consulta 70
O pavimento em pilotis usado apenas como estacionamento será considerado como
área construída?
Resposta | Consulta 70
Conforme resposta Consulta 69.
Consulta 71
Estou tentando fazer a inscrição no concurso conforme o indicado, ao clicar em
"inscreva-se" nada acontece, não aparece o formulário de inscrição. Como devo
proceder?
Resposta | Consulta 71
O
formulário
para
inscrição
abre
em
uma
outra
página,
https://www.sympla.com.br/concurso-agora-tech-park__259515 , verificar se os
pop-ups não estão bloqueados no navegador. O sistema está operando
normalmente.
Consulta 72
Ola, tudo bem? Sinto a necessidade de um detalhamento planialtimétrico mais
elucidativo para quem não teve a oportunidade de visitar pessoalmente o terreno
entender melhor a relação topográfica entre o lote e as vias de acesso, se há
desníveis e tal. Seria bom disponibilizarem alguns cortes do terreno mostrando a
diferença de altura entre ele e as ruas de acesso. Agradeço.
Resposta | Consulta 72
Na aba ‘downloads’ no site oficial, nos anexos estão disponibilizadas fotos do
terreno, com maiores detalhes.
Consulta 73
O Responsável técnico podera ser representante de consórcio entre pessoas
fisicas?
Resposta | Consulta 73
Sim.

Consulta 74
gentileza informar :
como encontrar no site
oficial o Hackathon conforme mencionado na resposta adiante ?
Resposta | Consulta 33 A proposta do Concurso é tornar o processo de criação
desse novo espaço colaborativo, onde as diretrizes para o programa de
necessidades superaram apenas as premissas do próprio Perini Business Park,
foram construídas com várias percepções e desejos, conforme Hackathon
disponível no site oficial.
Resposta | Consulta 74
http://agoratechpark.com.br/hackathon-agora-tech-park/
Consulta 75
No edital, menciona-se no item 10.5. que o tamanho máximo dos arquivos
(somatória das quatro pranchas), não deverá ultrapassar 30Mb. As pranchas
deverão estar em um único arquivo .zip.
Em outros trechos e consultas, menciona-se que a documentação sofrerá
posteriormente, uma "conferência", o que daria a entender que já teriam sido
enviados...
Minha consulta vem no sentido de confirmar que o envio pelo site no arquivo zip.
deverá constar APENAS E TÃO SOMENTE as 4 pranchas do projeto E NADA
MAIS. Confirma?
Resposta | Consulta 75
Sim,o tamanho de 30 Mb é para envio das 4 pranchas do projeto conforme edital.

Consulta 76
Gostaria de saber se o Perini Bussiness Park possui um plano diretor próprio. Em
caso afirmativo, seria possível disponibilizá-lo?
A área do terreno está sujeita a inundações?
Resposta | Consulta 76
Não possui um plano diretor específico. A área está sujeita a inundações.

Consulta 77
Seria possível disponibilizar os seguintes arquivos digitais complementares? Lista
abaixo:
1. Arquivo DWG com o levantamento de todo o masterplan do Perini Business Park
(conforme base utilizada na ilustração na página 2 do edital e em alguns trechos do
website do concurso);
2. Fotos aéreas adicionais e mais atuais do conjunto onde apareçam o complexo da
UFSC
construido*
(como
aparece
em
imagem-título
na
página
agoratechpark.com.br/video-da-imersao/);
*O complexo da UFSC vizinha ao terreno de projeto não aparece em nenhum
documento base do concurso, nem em ortofotos de acesso público (e.g. Google
Earth).
3. Planta aerofogramétrica ou base GIS da cidade de Joinville para inserção do
masterplan.
Resposta | Consulta 77
1 e 2 - Na aba ‘downloads’ no site oficial, nos anexos estão disponibilizadas
algumas fotos do terreno, com maiores detalhes. Até dia 27.04.18 o dwg com a
implantação do Perini Business Park e as fotos mencionadas também estarão nos
anexos. O arquivo em dwg com a área do projeto estabelecida para o Concurso
está nos anexos.
3 - Para acesso a base GIS de Joinville: https://simgeo.joinville.sc.gov.br/
Consulta 78
Vocês poderiam disponibilizar projeto em CAD para o complexo da UFSC em frente
ao terreno (de autoria do escritório SZOMA, mesmo que projetou o Perini Business
Park)?
Resposta | Consulta 78
A implantação da UFSC, bem como das outras edificações do Perini Business Park
estarão disponíveis no arquivo em dwg disponibilizado dia 27.04.2018.

