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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS -  BLOCO 02 

 

 

 

Consulta 16 

Considerando que as especificações técnicas incluem em seu Programa de Necessidades a 

adequação dos projetos aos requerimentos técnicos e financeiros estabelecidos pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, gostaríamos de saber se a comissão julgadora irá 

analisar efetivamente considerando a viabilidade técnico-financeira da implementação e do 

enquadramento das propostas apresentadas neste Programa. Esta dúvida existe por que 

temos observado que propostas vencedoras de concursos da Codhab se apresentam 

claramente inviáveis, considerando-se que as condicionantes mais fortes do Programa têm 

relação com custos, tanto de construção e execução como de manutenção. São propostas 

que usam clarabóias imensas em vidro laminado, cujo custo de instalação é altíssimo, mas 

o custo de manutenção é ainda maior, ainda mais se levarmos em consideracão que esta 

clarabóia fecha toda a imensa área de circulação comum horizontal (hall de escadas e 

elevadores), para onde abrem as ventilações de todas as cozinhas de todos os andares 

(vapor de gordura lançado em ambiente fechado…), que apresentam áreas de circulação 

comum com cerca de 30% da área total da laje (encarecendo enormemente o custo da cota 

da unidade), com fachadas totalmente envidraçadas (como se fossem empreendimentos 

comerciais), cuja instalação e manutenção também são caríssimas e com revestimentos de 

fachada também também caros demais, propostas que não levam em consideracão os 

aspectos de segurança condominial ou que prevêem a necessidade de obras 

complementares pós entrega, desproporção de áreas entre os aptos de 2 e 3 quartos, entre 

outros que fazem parte das exigências e normas básicas do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Ou seja, entendemos que estas propostas terão de sofrer alterações de tal monta para 

se enquadrar no Programa Minha Casa Minha Vida, que não irão mais apresentar as 

características apontadas como justificativa para a escolha feita pela Comissão julgadora. 

Realizado em 29/08/2016 às 14:19 

 

Resposta à consulta 16 

Nos termos do item 7 do Edital deste Concurso, esta seção de Consultas é o canal de 

comunicação entre os interessados e a Coordenação do Concurso no que diz respeito 

especificamente às Bases deste Concurso, não sendo, assim, canal de questionamentos 

referentes a Concursos pregressos realizados pela CODHAB/DF. Nessa esteira, os 

questionários de avaliação dos referidos Concursos, já disponibilizados aos respectivos 

participantes por e-mail, são a forma mais adequada para eventuais manifestações, 

considerações, críticas, elogios.  

 

Para os questionamentos específicos deste certame, ressalta-se que o concorrente deverá 

se guiar pelas normas e diretrizes apresentadas nas Bases do Concurso, uma vez que 
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pautarão o julgamento pela Comissão Julgadora. Reitera-se que o julgamento das 

propostas se dará de forma integrada e com enfoque na avaliação qualitativa da totalidade 

de cada proposta, levando-se em conta o nível de desenvolvimento em Estudo Preliminar.  

 

 

Consulta 17 

1) Serão no total 248 unidades habitacionais em 14 lotes, perfazendo 18 unidades/ lote, 

com um c.a. equivalente a 0.5. É essa a expectativa? 2) As área comuns poderão se 

agrupadas para atender vários lotes? 3) Existem normas específicas para projeto 

arquitetônico relativas ao programa Minha Casa Minha Vida? 4) As vagas desenhadas no 

Plano de Parcelamento Urbano Sol Nascente deverão ser mantidas? Poderão ser 

contabilizadas como vagas do projeto objeto do concurso? 5) Os recuos laterais são 

obrigatórios? posso encostar empenas cegas nas laterais dos terrenos? 

Realizado em 29/08/2016 às 14:45 

 

Resposta à consulta 17 

1. Verificar resposta à consulta 12, no Bloco nº 01 de Respostas às Consultas. 

2, 4 e 5. Complementarmente ao que foi dito na resposta à consulta 06, no Bloco nº 01 de 

Respostas às Consultas, os lotes deverão ser tratados individualmente, sendo vedado 

remembrá-los em lotes maiores. Há aqui duas implicações importantes: os acessos de 

veículos e a reserva de 5% das unidades habitacionais adaptadas para pessoa com 

deficiência (PcD) deverão ser tratados de forma individualizada para cada lote.  

 

O entorno dos lotes objetos deste Concurso, definido no Parcelamento Urbano do Setor 

Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, Etapa 01, deverá ter seu desenho mantido, tanto 

quanto possível. O que se permitirá, quando não houver outra possibilidade, será o 

redesenho de calçadas e de estacionamentos e a supressão de eventuais vagas públicas 

exclusivamente para projeto de acessos de veículos aos lotes, sendo a intervenção de livre 

proposição dos concorrentes. Ademais, as vagas públicas não poderão ser contabilizadas 

para efeito de atendimento de vagas para as unidades habitacionais. Assim, todas as vagas 

das unidades deverão estar necessariamente dentro dos limites de cada um dos lotes 

especificados, admitindo-se sua localização nos afastamentos mínimos obrigatórios, 

desde que na forma de estacionamento descoberto. Ainda, o estacionamento, desde que 

descoberto, não será computado para fins de cálculo da taxa de ocupação dos lotes.  

 

Ressalta-se que as áreas de urbanização e as áreas comuns de pedestres – como 

calçadas, rampas e escadas (somente aquelas de circulação de pedestres, não as que 

acessam as edificações), ciclovias (se houver) – poderão ser pensadas como um todo para 

os conjuntos (F, G e H), inclusive ocupando os afastamentos mínimos obrigatórios para 

garantir interligação entre os lotes, mas deverão ser sempre tratadas até o limite de cada 

lote, para fins de aprovação e execução do projeto. Ainda, o tratamento das divisas, 

conforme item 8.2.4 do documento “1. MDE_RP_074_09_Qd 700” locado na pasta 
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“SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes Urbanísticas”, disponível nos Documentos Técnicos 

integrantes das Bases do Concurso, é optativo para todas as divisas dos lotes, sendo 

facultado ao concorrente, logo, prevê-los apenas nas divisas voltadas para logradouro 

público.    

 

Frisa-se que é vedado encostar empenas cegas nas laterais dos lotes, uma vez que as 

áreas de afastamentos mínimos obrigatórios deverão ser necessariamente preservadas 

para todas as confrontações de cada um dos 14 lotes, à luz do item 8.2.5 do documento “1. 

MDE_RP_074_09_Qd 700” locado na pasta “SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes 

Urbanísticas”, disponível nos Documentos Técnicos integrantes das Bases do Concurso. Os 

afastamentos não poderão, portanto, ser ocupados com nenhum tipo de edificação 

(incluem-se quadras esportivas), mas poderão ser ocupados com calçadas, rampas e 

escadas de circulação de pedestres, ciclovias, vagas de estacionamento descobertas, 

desde que observados todos os parâmetros urbanísticos de cada lote, analisado 

individualmente. 

3. As principais normas relativas a projetos arquitetônicos para o programa Minha Casa 

Minha Vida foram compiladas e apresentadas, junto com outras diretrizes, na Especificação 

Técnica.     

 

 

Consulta 18 

Segundo os documentos do concurso "Todos os Edifícios deverão ter no máximo 04 

pavimentos (térreo + 03), sendo facultado o uso do térreo como pilotis, desde que os 5% de 

unidades habitacionais destinadas a pessoa com deficiência (PcD) sejam garantidos" e 

"Todas as unidades deverão ser adaptáveis, porém para 5% (Lei Complementar 796/2008) 

do total de apartamentos dos Edifícios, as unidades deverão ser adaptadas para PcD 

conforme NBR 9050 atualizada" Não fica claro, no entanto, se esses 5% de unidades 

acessíveis poderão ser concentradas num edifício/lote ou se cada edifício de cada lote 

deverá possuir essa porcentagem de unidades acessíveis. 

Realizado em 29/08/2016 às 16:27 

 

Resposta à consulta 18 

Verificar resposta à consulta 17. Complementarmente, em relação às unidades adaptáveis, 

que não estão mais sendo cobradas, verificar resposta à consulta 01 do Bloco nº 01 de 

Respostas às Consultas e Errata nº 01 da Especificação Técnica.  

 

 

Consulta 19 

Boa tarde. Tenho interesse em me escrever neste concurso para projetos em habitação do 

Sol Nascente, porém tenho algumas dúvidas. Gostaria de me certificar que a forma de 

contato seria esta. Muito obrigado. 

Realizado em 29/08/2016 às 17:36 
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Resposta à consulta 19 

Nos termos do item 7 do Edital deste Concurso, esta seção de Consultas é o canal de 

comunicação entre os interessados e a Coordenação do Concurso no que diz respeito às 

Bases do Concurso.  

 

 

Consulta 20 

Prezada Coordenação. No caso dos lotes fronteiriços com outros lotes do concurso, as 

edificações poderiam extrapolar os limites destes lotes? Seria possível tratar estes lotes 

como um único terreno maior e propor uma única edificação coletiva? Em relação aos 

cercamentos ou muros, estes poderão existir somente nas divisas voltadas para logradouro 

público ou é necessário cercar em cada lote? 

Realizado em 29/08/2016 às 21:04 

 

Resposta à consulta 20 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 21 

Olá! Gostaria de saber se o edital vai ser respeitado em sua totalidade desta vez? Afinal 

proposta vencedora do concurso de Sobradinho fere algumas regras do edital.... 

desmotivador! 

Realizado em 30/08/2016 às 09:48 

 

Resposta à consulta 21 

Verificar resposta à consulta 16.  

 

 

Consulta 22 

Bom dia. Nas especificações técnicas contidas nas bases do concurso, há determinação 

específica quanto as aberturas dos dormitorios (1,5m2) e da sala (2,0m2), com margem de 

5% para cima ou para baixo. Verificamos que esta determinação também está contida no 

edital e bases do concurso recentemente divulgado para a área em Sobradinho. Porém, 

como verificam-se das imagens divulgadas, as unidades habitacionais da proposta eleita 

como ganhadora do certame, não atendeu a esta determinação, propondo aberturas em 

area excedente em valor muito superior ao quanto determinado (abertura em toda a 

dimensão em largura dos ambientes, de peitoril ate o teto), alem de serem especificadas 

em material (vidro temperado) que, aliada ao aumento da area e consequentemente uma 

grande area envidraçada, apesar do argumento de defesa no sentido de menor custo (o que 

nos parece extremamente discutivel), cria elemento de acumulação de calor e transmissão 

ao ambiente interno, além de, em circunstancias de intemperies, não permitir a ventilação 

natural caso haja necessidade de seu fechamento total. Também as diretrizes que norteiam 



 
 
 
 
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS - SOL NASCENTE 

 

 
 
 
SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 70306-918 Brasília-DF CPL – TEL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br 

 

 

5 

os projetos para Habitações de Interesse Social, especificamente minha casa minha vida, 

tem como base fundamental o baixo custo da edificação. No referido certame e referido 

primeiro colocado, os materiais constantes das imagens e especificados (concreto 

aparente) e toda tipologia resultante do conjunto proposto, apesar de extremamente 

harmonioso, ultrapassa, em muito, o valor a ser estipulado a cada unidade familiar, para ser 

enquandado dentro do programa de beneficio aos usuarios de baixa renda. Nossa pergunta 

é no sentido de que se os criterios estabelecidos nas bases do concurso e na legislação 

aplicavel, devem ser obedecidos ou não, ja que, em caso negativo, abre-se enorme leque de 

possibilidades, inclusive como aquelas adotadas no projeto vencedor. 

Realizado em 30/08/2016 às 10:06 

 

Resposta à consulta 22 

Verificar resposta à consulta 16.  

 

 

Consulta 23 

Bom dia, Considerando que as especificações técnicas do concurso incluem em seu 

Programa de Necessidades a exigência de que os projetos sigam todas as normas 

vigentes, gostariamos de saber por que as comissões julgadoras da Codhab não estão 

levando em consideração a NBR 9077, que trata das saídas de emergência em edifícios, já 

que não encontramos ressalva a este respeito. Isto assim parece por que propostas 

consideradas vencedoras não seguiram o que determina a norma citada, já que esta 

estabelece que: edificações de uso residencial multifamiliar (edifícios de apartamentos em 

geral), classificadas como medianamente altas (entre 12,0m e 30,0m de altura), 

consideradas grandes (código V - com área total entre 1500,00m2 e 5000,00m2) e com 

duas pessoas por dormitório, devam ser atendidas por, no mínimo, 1 ESCADA PROTEGIDA 

(enclausurada) e todas as propostas consideradas vencedoras apresentam escadas 

abertas (comuns). Aguardo esclarecimentos. Att. 

Realizado em 30/08/2016 às 11:23 

 

Resposta à consulta 23 

Verificar resposta à consulta 16.  

 

 

Consulta 24 

É possível contabilizar as vagas mostradas no urbanismo proposto (nas bases do 

concurso) como vagas dos moradores, mesmo estas sendo de uso público? 

Realizado em 30/08/2016 às 16:48 

 

Resposta à consulta 24 

Verificar resposta à consulta 17.  
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Consulta 25 

Quando nao existirem aberturas nas laterais, o edificio póderá estar na divisa, ou sempre 

teremos que ter o recuo de 5m? 

Realizado em 30/08/2016 às 19:18 

 

Resposta à consulta 25 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 26 

Quando nao existirem aberturas nas laterais, o edificio póderá estar na divisa, ou sempre 

teremos que ter o recuo de 5m? 

Realizado em 30/08/2016 às 22:48 

 

Resposta à consulta 26 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 27 

Pode haver unidades habitacionais o térreo?? 

Realizado em 30/08/2016 às 22:49 

 

Resposta à consulta 27 

Nos termos do item 4 da Especificação Técnica, não há restrições de ocupação do térreo: 

poderá ser ocupado com unidades habitacionais ou utilizado como pilotis. Há que se 

observar, no entanto, que 5% das unidades habitacionais de cada edifício deverão ser 

adaptadas a pessoa com deficiência (PcD) e que essas unidades deverão estar 

necessariamente no térreo, já que há restrição ao uso de elevadores.  

 

 

Consulta 28 

1. No item 5. PROGRAMA DE NECESSIDADES, número 4, Onde se lê: Todas as unidades 

deverão ser adaptáveis, porém para 5% (Lei Complementar 796/2008) do total de 

apartamentos dos Edifícios, as unidades deverão ser adaptadas para PcD conforme NBR 

9050 atualizada. Leia - se: Para 5% (Lei Complementar 796/2008) do total de apartamentos 

dos Edifícios, as unidades deverão ser adaptadas para PcD, conforme NBR 9050 atualizada. 

ou seja... não preciso desenvolver todas unidades adaptáveis? 

Realizado em 31/08/2016 às 10:50 

 

Resposta à consulta 28 

Tendo em vista a incoerência entre a restrição ao uso de elevadores e a adaptabilidade de 

unidades que não estejam no nível de acesso, a Errata nº 01 da Especificação Técnica 



 
 
 
 
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES 
UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS - SOL NASCENTE 

 

 
 
 
SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 70306-918 Brasília-DF CPL – TEL: (61) 3214-1830 
www.codhab.df.gov.br 

 

 

7 

retirou a necessidade de que as demais unidades, que não atendem aos 5% de unidades 

adaptadas para PcD, sejam adaptáveis.   

 

 

Consulta 29 

Bom dia, Estou com uma dúvida em relação a empresa jurídica que deverá ser responsável 

pela execução da obra. O item 4.7.3 do Edital deixa a entender que os autores do projeto 

não podem possuir nenhum vínculo com a empresa jurídica (seja dirigente, gerente, sócio, 

subcontratado, etc), porém, na letra a. do item 14.3.2 diz necessário a comprovação de 

vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato de trabalho ou 

qualquer outro vínculo trabalhista. Então por fim gostaria de saber se a empresa jurídica 

indicada para executar a obra pode ser própria ou que um dos autores do projeto seja 

funcionário. Desde já obrigada. 

Realizado em 31/08/2016 às 12:07 

 

Resposta à consulta 29 

Verificar resposta à consulta 03, no Bloco de Respostas às Consultas 01. 

Complementarmente, a empresa indicada pelo responsável técnico cujo projeto seja 

declarado vencedor do Concurso não poderá participar posteriormente da licitação de obra 

deste projeto. Frisa-se, no entanto, que este Concurso trata exclusivamente de projeto, e 

não de obra.  

 

 

Consulta 30 

Qual link eu uso para ter acesso de forma objetiva a todos os parâmetros construtivos 

pertinentes ao objeto desse concurso? 

Realizado em 31/08/2016 às 16:13 

 

Resposta à consulta 30 

Todas as Bases do Concurso estão disponíveis na seção Bases do Concurso deste site 

oficial, estando os parâmetros construtivos mais bem descritos na Especificação Técnica e 

nos Documentos Técnicos, especialmente no documento “1. MDE_RP_074_09_Qd 700”, 

locado na pasta “SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes Urbanísticas”.  

 

 

Consulta 31 

olá, em relação ao responsável técnico ser um Arquiteto, e a empresa indicada ser 

vinculada ao CREA, sem que haja vinculo trabalhista entre os dois, poderá ser feito um 

contrato particular entre Arquiteto responsável e empresa para participação do concurso? 

Realizado em 31/08/2016 às 16:29 

 

Resposta à consulta 31 
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Necessariamente do ramo de arquitetura ou engenharia, a empresa que firmará contrato 

com a CODHAB em razão de ter sido indicada pelo responsável técnico do projeto vencedor 

do Concurso deverá possuir vínculo efetivo com o profissional, seja por contrato de 

prestação de serviços, vínculo empregatício ou vínculo societário. Recibos de parcerias 

passadas não são aceitas para fins de comprovação de vínculo. Ademais, reitera-se que o 

responsável técnico deverá desenvolver o projeto executivo de arquitetura e/ou os demais 

projetos complementares junto à empresa.  

 

 

Consulta 32 

Dentro do contexto de Brasília em que os edifcícios são em pilotis, gostaria de saber se é 

permitido construir habitações no térreo. 

Realizado em 31/08/2016 às 17:37 

 

Resposta à consulta 32 

Verificar resposta à consulta 27.  

 

 

Consulta 33 

1. Observamos que há a previsão de vagas junto às ruas nos alinhamentos das quadras 

estipuladas para o concurso. Gostaríamos de saber se podemos incorporá-las no cálculo 

de vagas para os edifícios a serem propostos. 2. O projeto a ser desenvolvido deve ser 

pensado para replicado em todos os 14 lotes ou espera-se que o conjunto de edificações 

seja heterogêneo? 

Realizado em 31/08/2016 às 22:00 

 

Resposta à consulta 33 

1. Verificar resposta à consulta 17.  

2. Verificar resposta à consulta 12, no Bloco nº 01 de Respostas às Consultas. 

Complementarmente, não foi estabelecida nenhuma restrição em relação à quantidade ou à 

existência de edificações tipo, ficando a critério dos concorrentes.   

 

 

Consulta 34 

Bom dia, as vagas localizadas em frente aos terrenos 2 e 5 podem ser retiradas para dar 

espaço para a circulação dos veículos que usarão a garagem das edificações? Há algum 

critério para a intervenção nas calçadas? 

Realizado em 31/08/2016 às 22:09 

 

Resposta à consulta 34 

Verificar resposta à consulta 17.  
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Consulta 35 

OIá, boa noite. Gostaria de saber se as vagas localizadas nas periferias das quadras (fora 

dos lotes) podem ser contabilizadas nas vagas destinadas as unidades a serem 

construídas? 

Realizado em 31/08/2016 às 22:10 

 

Resposta à consulta 35 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 36 

O contrato do responsável técnico com a empresa como profissional autônomo é um 

vínculo válido para os efeitos legais de contratação desse concurso? 

Realizado em 31/08/2016 às 22:36 

 

Resposta à consulta 36 

Verificar resposta à consulta 31.  

 

 

Consulta 37 

O contrato do responsável técnico com a empresa como profissional autônomo é um 

vínculo válido para os efeitos legais de contratação desse concurso? 

Realizado em 31/08/2016 às 22:36 

 

Resposta à consulta 37 

Verificar resposta à consulta 31.  

 

 

Consulta 38 

Olá. Está claro que cada edificação deverá se conformar individualmente dentro de cada 

lote, incluindo estacionamentos. Porém, essa restrição cabe também para o projeto 

urbanístico de áreas comuns? É permitido criar integração e acessos entre lotes através do 

projeto de urbanismo das quadras (desde que respeitados as exigências para os 

afastamentos mínimos)? Tenho em mente que isso não configuraria remembramento, 

estou certo? Obrigado. 

Realizado em 01/09/2016 às 11:59 

 

Resposta à consulta 38 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 39 
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Boa tarde de acordo com o quadro do documento “1. MDE_RP_074_09_Qd 700” locado na 

pasta “SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes Urbanísticas”, o item 5.1.2 diz que o coeficiente 

de aproveitamento seria de 2.0, já pela tabela do item 8.1.2 está 1.5 

Realizado em 01/09/2016 às 12:42 

 

Resposta à consulta 39 

Os parâmetros de uso e ocupação do solo apresentados no item 5.1.2 do documento “1. 

MDE_RP_074_09_Qd 700” são os previstos no PDOT/2009 para o Setor Habitacional Sol 

Nascente. O mesmo PDOT, no entanto, conforme apresentado nos parágrafos 

subsequentes à tabela apresentada na página 24/54 do documento, define que, em casos 

de situações especiais, os índices urbanísticos poderão ser ajustados, como o foram. 

Dessa forma, o Memorial Descritivo do Projeto de Regularização do Parcelamento Urbano 

do Sol Nascente, Trecho 01, Etapa 01 (MDE_RP_074_09), em seu item 8, estabelece os 

novos Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo para o Setor, estando o coeficiente de 

aproveitamento para lotes destinados a Habitações Coletivas em seu item 8.1.2.   

 

 

Consulta 40 

O item 8.2.8 do MDE_RP_074_09_Qd 700, diz que altura máxima de acordo com o uso é a 

partir da cota de soleira. Este mesmo item cita que "a cota de soleira será fornecida pela 

administração regional competente". Esta informação já foi divulgada em algum outro 

anexo? 

Realizado em 01/09/2016 às 15:34 

 

Resposta à consulta 40 

As cotas de soleira serão definidas posteriormente, na ocasião de aprovação do projeto 

vencedor, a partir, tanto quanto possível, das implantações definidas. Pede-se, nesse 

sentido, que as propostas dos concorrentes apresentem implantações coerentes, que 

respeitem o máximo possível o perfil topográfico dos lotes e as normas de acessibilidade 

vigentes.   

 

 

Consulta 41 

boa tarde, gostaria de saber se será disponibilizado arquivo em DWG do mapa do bairro e 

do mapa topográfico para elaboração dos projetos... 

Realizado em 01/09/2016 às 16:59 

 

Resposta à consulta 41 

Os referidos materiais estão disponibilizados para download na seção Bases do Concurso 

(Documentos Técnicos) deste site oficial desde o lançamento do Concurso.  
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Consulta 42 

Boa noite. Estou com duvida quanto ao coeficiente de aproveitamento. Na pasta Diretrizes 

Urbanísticas, arquivo "1. MDE_RP_074_09_Qd 700", item 5.1.2 informa um determinado 

coeficiente de aproveitamento. Já no item 8.1.2 temos outro coeficiente de aproveitamento. 

Gostaríamos de saber a diferença entre eles. 

Realizado em 01/09/2016 às 19:24 

 

Resposta à consulta 42 

Verificar resposta à consulta 39. 

 

 

Consulta 43 

Caso optemos pela instalação de pisos drenantes (pavimentação permeável) no desenho 

paisagístico permitindo a passagem e manobra de veículos, devemos considerar uma 

compensação percentual da taxa de permeabilidade por metro quadrado? 

Realizado em 01/09/2016 às 21:45 

 

Resposta à consulta 43 

O entendimento da Central de Aprovação de Projetos do DF é a de que a taxa mínima de 

permeabilidade apresentada no item 8.1.3 do documento “1. MDE_RP_074_09_Qd 700”, 

locado na pasta “SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes Urbanísticas”, disponível nos 

Documentos Técnicos integrantes das Bases do Concurso, é, na verdade, taxa mínima de 

área verde. Tratando-se de área verde, áreas cobertas com pisos drenantes, blocos 

vazados e estacionamentos não poderão ser computadas para fins de atendimento ao 

mínimo previsto. 

 

 

Consulta 44 

Se as vagas forem descobertas, elas podem ocupar os afastamentos mínimos do terreno? 

Não consegui encontrar essa informação nos códigos e legislações. 

Realizado em 02/09/2016 às 08:15 

 

Resposta à consulta 44 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 45 

Olá! Gostaria de saber se as vagas necessárias para estacionamento podem ser situadas 

em área pública, como as vias pertencentes à região da Quadra 700 ou só podem ser 

situadas dentro dos lotes. 

Realizado em 02/09/2016 às 15:55 
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Resposta à consulta 45 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 46 

Qual é o lote que precisa ser detalhado nas pranchas? 

Realizado em 02/09/2016 às 18:15 

 

Resposta à consulta 46 

Para este Concurso não está sendo especificado lote específico para detalhamento. Pede-

se que sejam apresentados as implantações em todos os 14 lotes e todos os desenhos 

técnicos (plantas, cortes, fachadas ou imagens) de todos os tipos de edificações propostos, 

em conformidade com o nível de Estudo Preliminar e nos termos do item 9.4 do Edital.   

 

 

Consulta 47 

Vocês poderiam informar quais são as taxas e coeficientes de ocupação dos terrenos, bem 

como afastamentos obrigatórios? 

Realizado em 05/09/2016 às 12:51 

 

Resposta à consulta 47 

Verificar resposta à consulta 30. 

 

 

Consulta 48 

Boa tarde! Sou arquiteto, trabalho como autônomo, não tenho empresa registrada. Presto 

serviços de arquitetura para um escritório de engenharia. Eu gostaria de indicar o mesmo 

para a execução dos projetos de arquitetura e complementares. A comprovação de que 

atuamos juntos são os recibos emitidos pelo escritório. Eu posso fazer a indicação desse 

escritório? 

Realizado em 05/09/2016 às 13:42 

 

Resposta à consulta 48 

Verificar resposta à consulta 31.  

 

 

Consulta 49 

A proposta pode contemplar usos alternativos ao residencial, atrelados a este, ou o projeto 

deve ser estritamente de uso residencial? 

Realizado em 05/09/2016 às 17:05 

 

Resposta à consulta 49 
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A destinação ou o uso dos 14 lotes objetos deste Concurso é exclusivamente Residencial 

(Multifamiliar ou Habitação Coletiva – HC), conforme documentos “1. MDE_RP_074_09_Qd 

700” e “2. SN_TR1_QDUIM_quadra 700 Cj F-G-H”, locados na pasta 

“SNASC_Q700Hab_anexo I_Diretrizes Urbanísticas”, disponível nos Documentos Técnicos 

integrantes das Bases do Concurso.  

 

 

Consulta 50 

Com relação a área AE7 da quadra 700, designada para uso de equipamento público, há 

definições sobre qual tipo de equipamento serão implementados ali? O quadro de unidades 

imobiliárias de equipamentos presente na folha 43 do Memorial descritivo de projeto de 

regularização de parcelamento urbano não faz referência aos equipamentos desta quadra. 

Realizado em 05/09/2016 às 17:08 

 

Resposta à consulta 50 

Os usos dos lotes de Áreas Especiais da Quadra 700, que não são objeto deste Concurso, 

são os que seguem, embora não haja ainda definições sobre os tipos de equipamentos a 

serem implantados: 

 

AE01: Templo/Ass. Social  

AE02: Equipamento Público Comunitário – Segurança Pública 

AE03: Institucional 

AE04: Equipamento Público Comunitário – Educação 

AE05: Equipamento Público Comunitário – Educação 

AE06: Equipamento Público Comunitário – Saúde 

AE07: Institucional 

AE08: Institucional 

AE09: Equipamento Público Comunitário – Social 

AE10: Equipamento Público Comunitário – Cultural 

AE11: Equipamento Público Comunitário – Educação 

 

 

Consulta 51 

Gostaria de saber se as vagas em frente ao lote já presentes nos arquivos das bases do 

concurso podem ser incluídas no calculo de estacionamento para os lotes 

correspondentes. 

Realizado em 05/09/2016 às 20:07 

 

Resposta à consulta 51 

Verificar resposta à consulta 17. 
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Consulta 52 

Os acessos aos estacionamentos podem ser a partir das vagas já existentes na rua? 

(algumas seriam eliminadas, no caso) 

Realizado em 06/09/2016 às 08:43 

 

Resposta à consulta 52 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 53 

O Edital está confuso. É um edificio por lote? 

Realizado em 06/09/2016 às 09:44 

 

Resposta à consulta 53 

Verificar respostas à consulta 12, no Bloco de Respostas às Consultas 01, e à consulta 33 

desde Bloco.  

 

 

Consulta 54 

Olá, pessoal. Realizamos o pagamento hoje e gostaríamos de confirmar quando teremos 

acesso aos arquivos para o desenvolvimento do projeto, como o levantamento 

planialtimétrico do terreno. Agradecemos desde já pelo retorno. Gratos. 

Realizado em 06/09/2016 às 15:28 

 

Resposta à consulta 54 

Verificar resposta à consulta 41.  

 

 

Consulta 55 

Bom dia, gostaria de saber se o estacionamento descoberto pode ocupar a área do 

afastamento mínimo, e se esse estacionamento descoberto também é computado na taxa 

de ocupação. Obrigado 

Realizado em 07/09/2016 às 10:25 

 

Resposta à consulta 55 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 56 

Bom dia, gostaria de saber se o estacionamento descoberto pode ocupar a área do 

afastamento mínimo, e se esse estacionamento descoberto também é computado na taxa 

de ocupação. Obrigado 
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Realizado em 07/09/2016 às 10:25 

 

Resposta à consulta 56 

Verificar resposta à consulta 17. 

 

 

Consulta 57 

Que tipo de vínculo o vencedor do concurso deverá ter com a empresa indicada a ser 

contratada? 

Realizado em 07/09/2016 às 12:40 

 

Resposta à consulta 57 

Verificar resposta à consulta 31.  

 

 

Consulta 58 

Gostaria de saber sobre o item janela: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONCURSO N° 

06/2016. Programa de necessidades Observações: 5. Janelas com vão de 1,50 m2 nos 

quartos e 2,00 m2 na sala, sendo admissível uma variação de até 5%. Pergunta: Podemos 

colocar mais de uma janela na sala, totalizando 4 m2? 

Realizado em 07/09/2016 às 20:38 

 

Resposta à consulta 58 

Os concorrentes têm liberdade de proposição, levando-se em conta que a referida restrição 

apresenta parâmetros mínimos a serem atendidos. Pede-se especial atenção, no entanto, 

ao caráter social das edificações a serem propostas.  

 

 

 

A Coordenação do Concurso.  


