Joinville,04 de maio de 2018.

BLOCO DE CONSULTAS 14

Consulta 92
Quanto à habilitação, o item 14.1 do edital dá a entender que os documentos do
item 14.4 devem ser "apresentados juntamente com as propostas". Esses
documentos realmente devem ser apresentados junto com a proposta (13/maio) ou
somente em caso de premiação, após a divulgação dos resultados, é que eles serão
solicitados?
Resposta | Consulta 92
Deverão ser apresentados oficialmente na etapa de habilitação.
Consulta 93
Conforme edital: "10.5. O tamanho máximo dos arquivos (somatória das quatro
pranchas), não deverá ultrapassar 30Mb. As pranchas deverão estar em um único
arquivo .zip."
Subentende-se que as 4 pranchas devem estar em 4 PDFs distintos, e não em um
único PDF de 4 páginas, correto?
Resposta | Consulta 93
As pranchas deverão estar em um único arquivo.zip, independentemente se forem
as 4 pranchas em um arquivo ou em 4 separados dentro do zip.
Consulta 94
Boa tarde. O fundo do carimbo pode ser transparente, ou seja, os logos presentes
no carimbo, desde que continuem legíveis, podem estar sobre alguma imagem?
Resposta | Consulta 94
O padrão da prancha deverá ser mantido conforme disponibilizado nos Anexos.
Consulta 95
Boa noite.
Um projeto dessa envergadura, enquanto concurso, deveria ser pelo quatro meses
para elaborar, considerando que , pelo menos acredito, a inexistência de escritório
exclusivo para concursos de arquitetura. Tem-se que conciliar os compromissos,
com o desenvolvimento de projeto de concurso; defini minha proposta, atendi os
critérios exigidos pela comissão julgadora mas, o tempo pra mim foi insuficiente,

parei, para o dia 13/05 só chegarei a menos de 70%. Valeu o exercício, parabenizo
a equipe organizadora e obrigado pela oportunidade. Boa sorte a todos os colegas
participantes.
Resposta | Consulta 95
Agradecemos a ponderação quanto ao prazo e lamentamos não podermos contar
com a sua participação.

