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ESPECI F I CAÇ ÃO TÉC NI CA DE CON CU R S O N° 05/2016 
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA UNIDADES 
HABITACIONAIS COLETIVAS, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO – RA V. 
 
 
O Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal, doravante denominada CODHAB/DF, empresa pública vinculada à Secretaria 
de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei n° 3.877, de 26 de junho de 2006, faz saber que institui o presente 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA UNIDADES 
HABITACIONAIS COLETIVAS, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOBRADINHO – RA V, nas 
condições estabelecidas no Edital e nesta Especificação Técnica, tornando-o público, para 
conhecimento dos interessados. 
 
  
1. Apresentação 
 
A presente Especificação Técnica expõe as necessidades da CODHAB e estabelece o 
escopo, as diretrizes arquitetônicas, urbanísticas, programáticas e conceituais, as 
especificações técnicas e os padrões para a prestação dos serviços de Arquitetura e 
Urbanismo a serem desenvolvidos para Unidades Habitacionais coletivas previstas em 
Sobradinho, a serem contratados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB/DF a partir do Projeto de Arquitetura declarado vencedor deste 
Concurso. 
 
Os projetos a serem contratados a partir do Projeto declarado vencedor do certame serão 
compostos de Anteprojeto, Projeto Geral para Aprovação e Projetos Executivos de 
Arquitetura, bem como dos Projetos Complementares de urbanização, acessibilidade e 
paisagismo; cálculo estrutural e fundações; instalações hidráulico-sanitárias; instalações 
preventivas e de combate a incêndio; instalações prediais de gás (GLP); instalações elétricas 
gerais e prediais, de telefonia, de TV e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 
 
Integram este documento os seguintes anexos, disponíveis na seção Bases do Concurso, no 
site oficial do Concurso (http://www.codhab.df.gov.br/concursos/uhc-sobradinho) 
 

b1. Documentos técnicos:  
SOBRADINHO_anexo I_ Mapas dos lotes 
SOBRADINHO _anexo II_ PDL de Sobradinho e anexos 
SOBRADINHO _anexo III_ Planta Geral de Sobradinho DWG 
 
b2. Modelo de prancha: 
SOBRADINHO _anexo IV_modelo de prancha  
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b3. Minuta do Contrato a ser estabelecido entre a pessoa jurídica indicada pelo 
responsável técnico do Projeto vencedor e a CODHAB, com seus anexos: 
SOBRADINHO _anexo V_minuta do contrato 
SOBRADINHO _anexo V_A_escopo do concurso 
SOBRADINHO _anexo V_B_resumo de orçamentos 
SOBRADINHO _anexo V_C_cronograma 
 
SOBRADINHO _anexo VI_Topografia dos terrenos 
 
 

2. O Concurso  
 
O Concurso Público será realizado em meio eletrônico, em uma etapa, para seleção de 
PROJETO DE ARQUITETURA PARA UNIDADES HABITACIONAIS COLETIVAS, NA REGIÃO 
ADMINISTRATIVA SOBRADINHO – RA V. O objetivo é a contratação dos 05 projetos 
executivos de Arquitetura, conforme procedimentos elaborados pela organização e 
normativas legais que se aplicam à Região Administrativa de Sobradinho - RA V.  
 
Sobradinho começou a se originar quando Antônio Gomes Rabelo ocupou as terras onde 
hoje se localiza a cidade e fundou a Fazenda Sobradinho. O local foi bastante desmembrado 
devido a muitas vendas e inventários, passando a ser propriedade de várias famílias. 
 
Durante a construção de Brasília, entre 1956 e 1960, um dos diretores 
da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), o deputado federal Iris Meinberg, 
que havia sido presidente da Confederação Nacional de Agricultura, teve a ideia de criar uma 
cidade tipicamente rural no Distrito Federal. A melhor opção encontrada foi assentar a nova 
cidade na região, que tradicionalmente desenvolvia atividades agropecuárias desde os 
tempos de seus primeiros ocupantes. 
 
A partir de 1959, a Novacap elaborou um levantamento de uma área onde estaria localizada 
a sede da região administrativa. Havia a necessidade de alojar definitivamente as famílias 
imigrantes do Nordeste de Goiás, da Bahia e de outros estados. Essas pessoas foram 
transferidas para as margens da antiga estrada que ligava a cidade goiana de Planaltina à 
nova capital. A então cidade-satélite recebeu o nome de Sobradinho, e foi fundada no dia 13 
de maio de1960, mas só chegou a ser oficializada bem mais tarde, pelo Decreto nº 571, de 
1967. 
 
Assim como Brasília, Sobradinho também é uma cidade planejada. O plano da cidade foi 
elaborado entre 1958 e 1959 pelo engenheiro Inácio de Lima Ferreira, que pertencia ao 
quadro de engenheiros do Departamento de Terras e Agricultura da Novacap. Lúcio Costa, 
urbanista, principal responsável pelo planejamento de Brasília e chefe do Departamento de 
Urbanismo da Novacap, preferiu que o planejamento fosse executado por um arquiteto de 
sua equipe. O projeto de Sobradinho foi então confiado ao urbanista Paulo Hungria 
Machado, que também já havia feito o plano urbanístico da região administrativa do Gama.  
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A construção da cidade se desenvolveu entre 1959 e 1960 com recursos do Departamento 
de Terras e Agricultura da Novacap. Pouco depois, Inácio Lima Ferreira retomou o projeto, 
executando serviços topográficos, arruamento e locação de terrenos, instalando os serviços 
subterrâneos de abastecimento d'água e saneamento básico. 
 
 
3. Caracterização dos lotes 
 
Os 05 (cinco) lotes que abrigarão Unidades Habitacionais coletivas previstas em 
Sobradinho, na Região Administrativa - RA V estão abaixo relacionados:  
 
 

ITEM ENDEREÇO LOTE 

01 QD 02 CJ B7 PROJ A 60x15 

02 QD 02 CJ B7 PROJ C 60x15 

03 QD 02 CJ C6 PROJ A 60x15 

04 QD 02 CJ B4 PROJ B 60x15 

05 QD 02 CJ C6 PROJ C 60x15 

 
Os mapas dos lotes estão no Anexo I, o Plano Diretor Local de Sobradinho está no Anexo II e 
a planta geral de Sobradinho está no Anexo III. 
 
Ressalta-se que o objeto do Concurso consiste no desenvolvimento de um projeto, para o 
lote QD 02 CJ B7 PROJ A, de 900 m² e deverá ser feita implantação do projeto em todos os 
demais terrenos elencados acima, com eventuais ajustes projetuais em função de 
especificidades topográficas, de insolação, de ventos, etc. 
 
Após a assinatura do contrato, o projeto vencedor deverá ser desenvolvido para os 05 
(cinco) terrenos e entregues todos aprovados pelos órgãos competentes bem como todos 
os seus complementares.  
 
 
4. Parâmetros de construção 
 
Os Projetos deverão ser elaborados em consonância com a legislação vigente, com especial 
atenção aos seguintes documentos: 
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- Documentos relacionados no anexo I – mapas dos lotes, subsidiados pelos anexos II – 
Plano Diretor Local de Sobradinho e III – planta geral de Sobradinho; 
- Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF, suas alterações e anexos, 
disponibilizados no site da SEGETH: http://www.cap.segeth.df.gov.br/ 
- Normas do Programa Minha Casa Minha Vida VIGENTE; 
- Decretos 33.740 e 33.741/2012; 
- Decreto 35.363/2014; 
- Decreto 36.225/2014;  
- NBRs 9050 atualizada, 15220 e 15575; 
- Resolução nº 09, de 08 de abril de 2011 da ADASA – para cálculo do reservatório de 
captação de águas pluviais. 
- E outras normas que se aplicarem a elaboração de projeto. 

 
5. Programa de necessidades 
 
O programa de necessidades mínimo e máximo estabelecido para os Edifícios Residenciais 
Multifamiliares é o que se segue: 
 

  Ambiente Quant. 
Área 

individual 
mínima (m²) 

Dimensão 
mínima (m) 

Vão de 
acesso (m) 

Pé-direito 
(m) 

Revestiment
o parede e 

piso 

U
ni

da
de

 r
es

id
en

ci
al

 

Sala de Estar 1 9,00 2,6 0,80 2,5 
Massa 

única, gesso 
ou concreto 
regularizado 
para pintura 

Dormitório 01 1 7,50 2,4 

1º 0,8 
Demais 0,70 

2,5 Dormitório 02 1 7,50 2,4 

Dormitório 03* 1 7,50 2,4 

Cozinha 1 3,75 1,8 0,80 2,5 lavável 

Área de Serviço 1 3,00 1,8 0,80 2,5 lavável 

Banheiro 1 Ø 1,10 1,5 0,80 2,3 lavável 

Circulação - - - - 2,5 - 

Área total de construção mínima estimada para uma unidade habitacional, 
sem contabilizar as paredes 

41,00 m² 

Área total de construção máxima estimada para uma unidade habitacional  68,00 m² 
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Observações: 
1. O Programa de Necessidades contém áreas mínimas sugeridas tanto no Anexo Único 

do Decreto Nº 35.266, de 26 de março de 2014 do Código de Obras e Edificações do 
Distrito Federal e suas alterações, como nas Especificações exigidas para o 
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. 

2. O desenvolvimento do Projeto Executivo deverá seguir à risca todas as normas do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 

3. Os apartamentos deverão ter 2 ou 3 dormitórios, podendo ser misto. 
4. 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 PNE conforme NBR 9050 atualizada. 

5. Para a quantidade de pavimentos deverão ser seguidos os parâmetros especificados 
na LEI COMPLEMENTAR N° 56, de 30 de dezembro de 1997 e seus anexos: 
“Art. 53 - Na SZH 2, nas projeções destinadas à habitação coletiva, é obrigatória a 
construção de pilotis no pavimento térreo, permitida sobre esses a edificação de até 
seis pavimentos.” 

6. O subsolo é obrigatório, destinado exclusivamente para garagem, é obrigatório nas 
edificações com mais de três pavimentos, observando que deve ser disponibilizada 
no mínimo 01 (uma) vaga para cada unidade habitacional (sendo 5% destinada a 
PNE). 

7. Além das áreas mínimas e máximas de construção estimadas por unidade 
habitacional, há que se considerar as áreas comuns relativas às circulações 
horizontais e verticais, as quais não serão especificadas para dar maior liberdade de 
proposição aos concorrentes. 

8. Poderá ser proposta área de lazer, observando os critérios estipulados na Subseção 
III - DAS HABITAÇÕES ECONÔMICAS do Código de Obras e Edificações do Distrito 
Federal – COE/DF. 

9. Os projetos de arquitetura tem que estar compatibilizados com o projeto de estrutura, 
pois as medidas mínimas exigidas quem que estar livres de pilares. 

10. A concepção do projeto deverá constar no mínimo: 
 

Ambientes Especificações Mínimas 

Cozinha e área de serviço 

Faixa livre em frente à pia e tanque: 1,20 m 
Pia: 1,20 x 0,55 m - previsão para armário sob pia e gabinete 
Fogão: 0,55 x 0,60 m 
Geladeira: 0,70 x 0,70 m 
Tanque: 0,52 x 0,53 m 
Máquina: 0,60 x 0,65 m 

Banheiro 

Box para chuveiro: 0,90 x 0,95m 
Área de transferência para box e vaso: 0,80 x 1,20 m 
Quantidade mínima: 1 lavatório sem coluna, 1 vaso sanitário 
com caixa de descarga acoplada, 1 box com ponto para 
chuveiro com previsão para instalação de barras de apoio e de 
banco articulado, desnível máx. 15 mm. 

Quarto casal Cama de casal: 1,40 x 1,90 m, com uma lateral livre 
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Criado mudo: 0,50 x 0,50 m 
Guarda-roupa: 1,60 x 0,50 m 
Circulação entre mobiliário e/ou paredes de 0,50 m 

Segundo quarto  

Beliche ou 2 camas: 0,80 x 1,90 m, com uma lateral livre 
Criado mudo: 0,50 x 0,50 m 
Guarda-roupa: 1,50 x 0,50 m 
Circulação mínima entre as camas de 0,80 m. Demais 
circulações mínimo de 0,50 m. 

Sala 

Sofá: 4 assentos OU 3 assentos + 1 cadeira 
Mesa para 4 lugares 
Estante para TV 
Quantidade mínima de móveis: sofás com número de assentos 
igual ao número de leitos. 

Em todos os cômodos 

Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 
1,20 m. Deve ser possível inscrever, em todos os cômodos, o 
módulo de manobra sem deslocamento para rotação de 180° 
definido pela NBR 9050 atualizada (1,20 m x 1,50 m), livre de 
obstáculos.  

 
Observações: 

1. O revestimento das áreas molhadas deverá ter azulejo com altura mínima de 
1,50 m em todas as paredes do banheiro, cozinha e área de serviço. 

2. Para todas as portas o vão livre deverá ser de 0,80 m x 2,10 m. 
3. Previsão de área de aproximação para abertura das portas (0,60 m interno e 

0,30 m externo), maçanetas de alavanca a 1,00 m do piso. 
4. Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m. 
5. Janelas com vão de 1,50 m² nos quartos e 2,00 m² na sala, sendo admissível 

uma variação de até 5%. 
6. Piso cerâmico em toda a unidade, com rodapé, e desnível máximo de 15mm. 

Cerâmica no hall e nas áreas de circulação internas. Cimentado alisado nas 
escadas. 

 
6. Diretrizes técnicas e conceituais dos Projetos 
 
Os Projetos deverão ser elaborados a partir dos elementos técnicos fornecidos e deverão 
obedecer rigorosamente às normas brasileiras da ABNT, ao Código de Obras e Edificações 
do Distrito Federal - COE/DF e ao Plano Diretor Local de Sobradinho.  
 
Deverão ser estudados, para o lançamento dos partidos arquitetônicos: os efeitos dos 
ventos, da umidade e da insolação solar; as características arquitetônicas do entorno, como 
altura máxima das edificações, posição das ruas adjacentes, acesso aos terrenos e etc.; as 
interferências do meio em que os terrenos estão inseridos; as características dos terrenos, 
como aspectos fisiográficos, tipo do solo, águas superficiais, topografia, declividade e 
vegetação existente; etc. 
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Assim, os Projetos devem levar em consideração questões relativas à qualidade e à 
sustentabilidade (ambiental, econômica, social e cultural), utilizando soluções que traduzam 
as exigências do conforto ambiental e o menor impacto possível, incorporando – sempre 
que conveniente -, novas tecnologias que acarretem maior eficiência, inclusive no seu 
aspecto funcional, não só no que diz respeito a recursos financeiros como também aos 
recursos naturais. Ainda, a iluminação e a ventilação naturais devem ser aproveitadas ao 
máximo em todos os ambientes e em todos os pavimentos. 
 
O critério de escolha dos materiais e elementos construtivos deverá levar em consideração a 
facilidade de execução e de manutenção desses, a disponibilidade no mercado, e, sempre 
que possível, a existência de certificações de produção sustentável ou de baixo impacto 
ambiental. Ainda, os materiais especificados deverão ter boa durabilidade e ser adequados 
aos objetivos do empreendimento, às condições do local de implantação e ao uso dos 
espaços a eles destinados. 
 
Os Projetos devem seguir as orientações do Programa de Necessidades, devendo sempre 
priorizar a flexibilidade, a adaptabilidade, conforto para uso dos espaços e as dimensões 
mínimas estabelecidas. 
 
 
7. Dados climáticos  
 

7.1 Clima 
 
O clima predominante da região, segundo a classificação de Köppen, é tropical de 
Savana, com a concentração da precipitação pluviométrica no verão. O período de chuvas 
começa em outubro e termina em abril, representando 84% do total anual. O trimestre 
mais chuvoso é de novembro a janeiro, sendo dezembro o mês de maior precipitação do 
ano. 
 
O período de seca se concentra de maio a setembro, sendo que, no trimestre mais seco 
(junho/julho/agosto), a precipitação representa somente 2% do total anual. 
 
Em termos de totais anuais, a precipitação média interanual, no Distrito Federal, varia 
entre 1.200 mm e 1.700 mm. 
 
A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70%, no início da seca, para menos 
de 20%, podendo chegar a 12%, no final do período, coincidindo com o período mais 
quente, nos meses de agosto e setembro, com secura típica de deserto. 
 
A temperatura média anual varia de 18ºC a 22ºC, sendo os meses de setembro e outubro 
os mais quentes, com médias superiores a 22ºC. Considera-se o mês de julho o mais frio, 
com temperaturas médias que variam entre 16º e 18ºC. As temperaturas absolutas 
mínimas chegam ao mínimo de até 2ºC e máximas de 33ºC, que são registradas, 
respectivamente, no inverno e no início do verão. 
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7.2 Ventilação 
 
Durante o período chuvoso (outubro-abril), a predominância dos ventos é do quadrante 
Norte, com variação NW e NE. No período os ventos mais fortes vêm de NW. A partir do 
mês de março, predominam os ventos de direção Leste. Durante o período de estiagem, 
aumenta a incidência dos ventos de Sul e Sudeste. No mês de março, ocorre o maior 
número de calmarias em relação ao ano. Direção dos ventos predominantes: 
 
 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
NW NE E E E E E E E NE NW NW 

 
 
 
 
 
7.3 Carta Solar de Brasília (Lat. 16º Sul) e transferidor auxiliar 
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Obs.: o diâmetro da carta solar deverá ser ajustado ao do transferidor auxiliar. 

 
 
8. Serviços a serem contratados – etapas de trabalho  
 
Os serviços serão elaborados conforme as seguintes etapas constantes no anexo V - minuta 
do Contrato e em seus anexos (V A – escopo do concurso, V B - resumo de orçamentos e V 
C – cronograma): 
 
1. Projeto de arquitetura 
1.A Anteprojeto; 
1.B Projeto Geral para Aprovação; 
1.C Projeto Executivo; 
1.D Coordenação dos Projetos Complementares; 
1.E Outros documentos; 
 
2. Projeto de cálculo estrutural e fundações 
2.A Anteprojeto; 
2.B Projeto Executivo. 
 
3. Projeto de instalações hidráulico-sanitárias  
3.A Anteprojeto; 
3.B Projeto Executivo. 
 
4. Projeto de instalações preventivas e de combate a incêndio 
4.A Anteprojeto; 
4.B Projeto Executivo. 
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5. Projeto de instalações prediais de gás (GLP) 
5.A Anteprojeto; 
5.B Projeto Executivo. 
 
6. Projeto de instalações elétricas gerais e prediais, de telefonia, de TV e de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) 
6.A Anteprojeto; 
6.B Projeto Executivo. 

 
8.1 Os projetos executivos, o memorial descritivo e os orçamentos das unidades 
habitacionais estarão todos a cargo vencedor do Concurso e deverão estar em 
conformidade com a legislação. 
 
8.2 O projeto vencedor deverá ser desenvolvido para os 05 (cinco) terrenos e entregues 
todos aprovados pelos órgãos competentes bem como todos os seus complementares. 
 
 
8.3 Subcontratação: 

 
8.3.1 É permitida a subcontratação parcial, até o limite de 49% (quarenta e nove por 

cento) do valor total do Contrato. Sendo assim, é permitida a subcontratação 
para os Projetos de: 

• Cálculo estrutural e fundações; 
• Instalações hidráulico-sanitárias; 
• Instalações preventivas e de combate a incêndio; 
• Instalações prediais de gás (GLP); 
• Instalações elétricas gerais e prediais, de telefonia, de TV e de proteção 

contra descargas atmosféricas (SPDA). 
 

8.3.2 É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato. 
 

8.3.3 A subcontratação parcial depende de autorização prévia por parte da 
contratante, à qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como 
verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre 
eles a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária (artigos 27 a 32 da Lei nº 
8.666/1993). 

 
8.3.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e a coordenação das atividades da subcontratada, bem como 
responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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9. Definição dos honorários 
 
O valor bruto do contrato a ser firmado entre a CODHAB e a pessoa jurídica indicada pelo 
responsável técnico do Projeto vencedor, referente aos Projetos Executivos de Arquitetura, é 
de R$ 1.161.187,76 (um milhão, cento e sessenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e 
setenta e seis centavos), calculados com base nas Tabelas de Honorários de Serviços de 
Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR. O valor do contrato e os serviços respectivos estão 
mais bem especificados e descritos no anexo V - minuta do contrato e em seus anexos (V A 
– escopo do concurso, V B - resumo de orçamentos e V C – cronograma).  

 
 
 
Brasília, 01 de julho de 2016.  


