AVISOS & CONSULTAS
.3
RESPOSTAS ÀS CONSULTAS REALIZADAS
PELO E-MAIL:
coordenação@concursoparquedoigarape.com
Boa Tarde,
Respondendo suas questões:
1.

Os custos da intervenção inviabilizariam o projeto o programa e o concurso.
Bom dia, gostaríamos de perguntar sobre a possibilidade de considerar soterrar o linhão
que agora atravessa o igarapé. Isso liberaria muita área.
Obrigado.
Atenciosamente,

2.
7.9. O participante poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio
de DEPÓSITO BANCÁRIO (TED-DOC) acessando o link para página de
pagamento que estará disponível no site do concurso.
Prezados organizadores,
Em que conta ou PIX deve ser feito o depósito para a inscrição no concurso?
O IAB SP informou que seria direto com vocês.

3.
colegas,
Estudantes somente como colaboradores de equipes de profissionais ...
7.5. A Ficha de Inscrição no portal (ANEXO VII) deverá vir acompanhada dos
seguintes documentos:
1. Cópia digitalizada da carteira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) do profissional responsável pela inscrição da equipe no concurso
e comprovante de regularidade junto ao mesmo;
att. coordenação do concurso
Bom dia,
Poderão participar das equipes estudantes de Arquitetura e Urbanismo?
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4.
Conforme item do edital:

7.3.
A taxa de inscrição para associados adimplentes com o seu
Departamento Estadual do IAB será no valor de R$200,00 (duzentos reais).

7.3.1 Os demais profissionais, não associados ao IAB, poderão participar
do Concurso mediante a taxa de inscrição no concurso, e também
recomendável (mas não obrigatória), a associação ao IAB, departamento
de sua residência/atividade profissional,

7.5. A Ficha de Inscrição no portal (ANEXO VII) deverá vir acompanhada dos
seguintes documentos:
A.
Cópia digitalizada da carteira do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) do profissional responsável pela inscrição da equipe no
concurso e comprovante de regularidade junto ao mesmo;
B.
Comprovante de pagamento da associação do respectivo
departamento ou núcleo do IAB; e/ou declaração de inscrição futura no
IAB (ANEXO 6).
Bom dia.
Estou há vários dias tentando contato no IAB-GO e não consegui fazer minha inscrição.
Poderia me informar como faço pra tirar a minha taxa se inscrição do Concurso do Parque
Igarapé São Joaquim?
Tenho os dados do IAB somente do edital.
Não sou filiado ao IAB-GO
Aguardo se podem me ajudar.
Obrigado.

5.
Cara colega, conforme o edital:
6.2.

Será permitida a participação de profissionais estrangeiros como membros

das equipes concorrentes, desde que o responsável pela inscrição da equipe e pela
apresentação do trabalho seja um profissional registrado no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);
7.3. A taxa de inscrição para associados adimplentes com o seu Departamento
Estadual do IAB será no valor de R$200,00 (duzentos reais).
7.3.1 Os demais profissionais, não associados ao IAB, poderão participar
do Concurso mediante a taxa de inscrição no concurso, e também
recomendável (mas não obrigatória), a associação ao IAB, departamento
de sua residência/atividade profissional, (complementarmente ver item
7.22).
O comprovante encaminhado é o pagamento de sua taxa de Inscrição no IAB,
pode ser substituída por uma declaração de vínculo. E ainda:
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7.5. A Ficha de Inscrição no portal (ANEXO VII) deverá vir acompanhada dos
seguintes documentos:
A.
Cópia digitalizada da carteira do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) do profissional responsável pela inscrição da equipe no
concurso e comprovante de regularidade junto ao mesmo;
B.
Comprovante de pagamento da associação do respectivo
departamento ou núcleo do IAB; e/ou declaração de inscrição futura no
IAB (ANEXO 6).
C.
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Concurso, em
formato PDF ou JPG.
D.
Declaração formal, por escrito, de que não se enquadra em
nenhuma das vedações constantes no item 6.9 deste Edital, conforme
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO, (ANEXO IV).
7.9. O participante poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio
de DEPÓSITO BANCÁRIO (TED-DOC) acessando o link para página de
pagamento que estará disponível no site do concurso.
Estimados, junto com um saludar, comento que sou Arquiteta e Urbanista graduada no
Brasil, mas atualmente vivendo no Chile, em Santiago. Estou trabalhando com um
escritório aqui que tem uma equipe muito boa e sou a única brasileira. Nos
interessamos muito pelo concurso, já temos muita experiência com este tipo de proposta.
Existe algo que nos impediria de participar com uma equipe internacional? A ideia é me
inscrever como pessoa física, estou em estado regular no meu CAU e tenho a intenção de
me associar ao IAB de acordo com os pré requisitos solicitados. É necessário vincular a
proposta a um CNPJ também? Porque aí eu poderia me vincular ao número da minha
empresa aqui do Chile?
Agradeço a ajuda e fico atenta ao seu retorno.

6.
Problemas de propriedade indefinida impedem que o barracão se transforme
em motivo especial do projeto. Caso o concorrente acredite que o barracão
poderá ser um bom motivo, nada impede que o utilizem totalmente.
7.
A profundidade variável é determinante na necessidade de um programa de
Batimetria complementar;
O VLP deve atender ao parque como um todo de forma que a diretriz de
implantação não deverá ser obrigatoriamente a do eixo do Igarapé.
Certamente que a intervenção no barracão dos catadores será bem-vinda;
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O modo de limpeza da parte baixa ou mesmo de todo o igarapé, é objeto da
investigação e proposição dos concorrentes;
O terreno que interliga a Av. Centenário não é do parque Gunnar Vingren ao
contrario é parte da solução de interligação daquelas áreas;
Certamente que boas proposições da utilização das áreas abaixo das torres de
alta tensão, são sempre aguardadas.
1. Qual a profundidade média do Igarapé São Joaquim?
2. A implantação do VLP necessariamente precisa acompanhar o eixo do
Igarapé São Joaquim? ou pode ser implantado em outra diretriz?
3. Pode intervir no terreno da Associação dos Catadores?
4. A limpeza da parte baixa do Igarapé São Joaquim precisa ser realizada por
dragas ou pode se utilizar de outro mecanismo?
5. O terreno que interliga a Av. Centenário faz parte do Parque Ecológico
Gunnar Vingren?
6. Pode utilizar a área abaixo das torres de alta tensão?

O Projeto, objetivo do concurso, em nível de Estudo Preliminar é para
requalificação urbana, ambiental e paisagística da área do entorno do
Igarapé São Joaquim, a fim de criar o PARQUE IGARAPÉ SÃO JOAQUIM,
em uma área de 6,48 ha e 4,6 km de extensão. A proposta deverá atender
aos pré-requisitos estabelecidos a seguir, em seus aspectos estruturantes,
observados o Termo de Referência e as diretrizes gerais do Parque a ser
criado, que buscam determinar a estruturação de um urbanismo social, para
capacitar, acolher e empoderar cidadãos, visando transformar territórios
vulneráveis.

Att. Coordenação do Concurso
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