Joinville,01 de maio de 2018.

BLOCO DE CONSULTAS 13
Consulta 85
Boa noite, verifiquei que o último mapa em DWG não corresponde a foto de
marcação da área, essa não contempla a rótula como o DWG, poderia esclarecer
por gentileza.Obrigado.
Resposta | Consulta 85
Considerar os arquivos em dwg que estão atualizados. Inserimos mais algumas
fotos atualizadas que estão conforme dwg nos anexos.
Consulta 86
O edifício pode ser composto de mais de uma edificação, conectadas, ou deve ser
necessariamente 1 edificação única, 1 boco único?
Resposta | Consulta 86
A solução arquitetônica a ser escolhida é livre.
Consulta 87
Saudações para todos. A foto aérea da área de intervenção já se encontra
disponibilizada?
Resposta | Consulta 87
Sim, temos fotos atualizadas nos anexos.
Consulta 88
Boa tarde, referente a nomenclatura dos edifícios, qual seria a do primeiro edifício
uma vez que os desejáveis já estão definidos. Quanto aos recuos, qual seria o
mínimo para a rua e para a mata. Obrigado.
Resposta | Consulta 88
A nomenclatura não está definida, não é obrigatório, mas pode ser sugerida. Sobre
os recuos, verificar LOT disponível nos anexos.
Consulta 89
O item 5.1 do edital atualizado em 24/04 diz "Poderão se inscrever no Concurso
pessoas físicas ou jurídicas brasileiras, devidamente cadastradas e em situação
regular perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR e Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA." A alteração de "ou" para "e" não

restringe a participação de profissionais (pessoas físicas) ou empresas (pessoas
jurídicas) cadastrados em apenas uma das classes (CAU/CREA)? Ou seja, é
possível a inscrição de uma empresa cadastrada apenas no CAU?
Em relação ao item 6.4 do edital:
No caso de ser possível a inscrição de uma empresa somente cadastrada no CAU,
é necessária a existência de um profissional de engenharia na equipe, ainda na
etapa de inscrição, ou o mesmo pode ser indicado posteriormente, caso o projeto
seja escolhido, na etapa de habilitação?
Resposta | Consulta 89
Sim. A inclusão de um profissional de engenharia pode sim ser apenas na etapa de
habilitação.
Consulta 90
O vencedor do concurso que optar pela não assinatura do contrato de
desenvolvimento do projeto executivo, ou que não for habilitado conforme consta do
edital, terá resguardado o recebimento do prêmio de R$.70.000,00?
Resposta | Consulta 91
Em caso do primeiro colocado ser um candidato apto e habilitado, será obrigatório o
aceite do contrato de desenvolvimento do projeto executivo. Caso contrário, será
desclassificado sem direito à premiação.
Consulta 90
Enviamos as 04 pranchas… a única confirmação de recebimento é a do site? Existe
alguma outra confirmação p q podemos ter certeza q chegou sem problemas?
Gratos…
Resposta | Consulta 92
Isso, a confirmação do site é a válida.
Consulta 91
Bom dia, Questão: Em relação a apresentação estamos fazendo de forma bem
básica e clara, isto é:
Pranchas com:
1 – Volumetria da implantação e Texto;
2 – Planta Implantação e legendas;
3 – Imagens Volumetria Predio;
4 – Plantas Cortes Elevações Legendas.
Conforme orientado no edital…

Fizemos de forma com q o "conceito/volumetrias" seja analisado e q o juri nao fique
influenciado por belas imagens 3ds q fazem com q a apresentação fique em
primeira analise em detrimento ao conceito, situação essa muito comum dos
concursos q fazem com q projetos sejam premiados porem nao saem do papel
posteriormente ou sejam descaracterizados justamente por falha de analise (ver
ultimos projetos premiados no Brasil q geralmente nao sao construidos ou quando
sao construidos infelizmente sao descaractreizados em funçao de custos e
tecnlogias aplicadas). Outro motivo é q estamos apenas enviando o
"conceito/estudo preliminar" , conforme indicado no edital, sendo q posteriormente
seria desenvolvido de forma colaborativa com seus usuarios. Porem no caso de
sermos a equipe agraciada, imagens 3ds de melhor qualidade seriam realizadas
posteriormente para apresntações e publicações. Em funçao do comentado acima:
O projeto sera efetivamente analisado como "estudo preliminar" (com implantações
e imagens com volumetricas conceituais e nao renderizadas/finalizadas) ou as
imagens devem estar finalizadas/renderizadas correndo risco de posteriormente
serem alteradas em função de custos e tecnologias (ocorrencia muito comum nos
concursos de projetos porem q nao priorizam muitas vezes a melhor concepçao em
detrimento a aprresentação (belos 3ds q nao se viabilizam na integra
posteriormente)? Qual seria a diretriz de analise para sabermos se deixamos nossa
apresentaçao volumetrica conceitualmente ou finaliza-las correndo risco de
descaracterização futura? Gratos.
Resposta | Consulta 91
A maneira de representação fica a critério do concorrente. Independente da técnica
de representação utilizada o que se avaliará é o projeto.

