Joinville,11 de maio de 2018.

BLOCO DE CONSULTAS 16

Consulta 101
Solicitei minha inscrição no concurso e recebi rapidamente, em poucos minutos, um
email de "CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO" de inscrição, já com o número a ser
colocado nas pranchas . Na página na qual fiz o pedido de inscrição, já aparecia o
espaço para anexar a proposta e enviá-la.
Fiquei com duas dúvidas:
1] Preciso ainda aguardar um outro e-mail de HOMOLOGAÇÃO da inscrição, ou o
e-mail já recebido por mim, confirmando O PEDIDO já é a Homologação?
2] como já saí daquela página, não consigo mais acessar o espaço para anexar as
pranchas, a não ser que eu faça novo pedido de inscrição. É assim mesmo? Ou
seja, será necessário fazer outro pedido e, consequentemente, será gerado outro
número a ser colocado nas pranchas?
Grato
Resposta | Consulta 101
1- O e-mail recebido já é a homologação do pedido.
2- Podemos dividir a inscrição em duas etapas, o acesso fica no site oficial do
Concurso, na aba Inscrição http://agoratechpark.com.br/inscricao/ . A primeira
etapa, para cadastro no Sympla e homologação do pedido - onde o participante
recebe o número para identificar as pranchas e utilizar na segunda etapa, de envio
dos projetos.

Consulta 102
No bloco 13 a pergunta 80 pediu informação de COMO IDENTIFICAR O ARQUIVO,
e não o que foi respondido IDENTIFICAR AS PRANCHAS CONFORME A
PRANCHA PADRAO FORNECIDA.
Afinal , o código é individual para cada prancha que estão NUM MESMO ARQUIVO
e a resposta de usar PVl-número de inscrição—número DA PRANCHA ou
NÚMERO DE PRANCHAS ?
DAI A DÚVIDA ?
Concluindo, o e-mail levara anexo um arquivo que será denominado?

O ASSUNTO TAMBÉM, QUAL DEVE SER ?
Resposta | Consulta 102
Conforme item 10.4 do edital: As pranchas deverão ser numeradas conforme
prancha padrão no Anexo II. Exemplo: PVL+número de inscrição+número de
prancha.
O arquivo poderá ter esse nome também, bem como o assunto do email, porém
sem considerar o número da prancha.
Consulta 103
Só para confirmar, pois não ficou claro. Caso o projeto possua múltiplos andares e
algum deles esteja se projetando para além dos demais andares, a projeção deste
andar irá contabilizar em todos os pavimentos , mesmo não possuindo acesso ao
terraço ou atividade sob sua laje em balanço ?
Resposta | Consulta 103
A projeção não irá somar.
Consulta 104
Olá, estamos em dúvida se o código da equipe que vai na prancha é o Nùmero do
Pedido ou o Número do Ingresso. Qual é o correto?
Obrigada!
Resposta | Consulta 104
É o número do pedido, que aparece na confirmação do e-mail.
Consulta 105
Observei a existência de uma ETE e um reservatório de água atrás do bloco I.
A estação e o reservatório são comuns ao Park Perini?
Grata
Resposta | Consulta 105
Sim, é comum a todo Perini Business Park.
Consulta 106
Bom dia,
Questões/sugestões:
1-Será informado qual o numero de inscritos e qual o numero de projetos enviados?
2-Será enviado algum comprovante de participação e/ou menção?
3-Os projetos serão analisados pela qualidade da apresentação (3Ds/renders/etc),
ou pela concepção efetiva do projeto em nível de estudo preliminar/volumetria
básica apenas (qual prioridade?)?

Obs.: Essa última questão esta sendo formulada em função da quantidade de
projetos premiados e/ou selecionados em concurso fechado, nesses últimos
tempos, que não saíram do papel e/ou quando saíram sofreram
mudanças/alterações consideráveis por não terem sido previstos detalhes
referentes a: tecnologias construtivas efetivamente disponíveis, orçamentos valores
não previstos, etapas de construção não previstas e etc., que influenciam
consideravelmente na execução da obra e consequentemente na concepção porém
muitas vezes não considerados em uma avaliação de um projeto dessa
complexidade
e
depois
acabam
sendo
(infelizmente)
simplificados/descaracterizados (provavelmente nem seriam nem selecionados).
Muitas vezes um projeto mais simples, em função desses detalhes, poderia ser
selecionado em detrimento a arquitetura ousada porém fora das considerações
citadas. Sugerímos, ao jurí, atenção nesses detalhes e/ou possibilidade de
justificativa oral dos 05 selecionados poderem apresentar (ao jurí) apresentar
detalhes pensados porém não detalhados em função da solicitação em estudo
preliminar porém ser um projeto de extrema complexidade.
Parabéns a organização e a todos os participantes. Boa sorte para todos!
Resposta | Consulta 106
1- Essa questão está em análise pela comissão organizadora.
2- Sim, enviaremos por e-mail.
3- A maneira de representação fica a critério do concorrente. Independente da
técnica de representação utilizada o que se avaliará é o projeto, seguindo as etapas
mencionadas no edital e os critérios de avaliação pré estabelecidos .
Agradecemos sua participação.

Consulta 107
Fizemos nossa inscrição em 23 de março de 2018 e gerei este documento em
anexo com o codigo (a comissão organizadora ocultou o número).
este numero que devo utilizar nas pranchas?
Resposta | Consulta 107
Sim
FIM DOS BLOCOS DE RESPOSTAS.

