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RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #3 
 
 
 
Consulta 17 
Olá, Por que motivo não é mencionado no edital a edificação existente no terreno, que 
pode ser vista nas imagens aéreas e de rua do Google maps? Esta edificação ainda 
existe no local? Já foi feita alguma vistoria de sua estrutura para que possa ser 
reaproveitada? Obrigada, AZ 

 
Realizado em  
14/09/2018 às 13:16 
 
Resposta Consulta 17 
Ver resposta à consulta 11 
 

 
 

Consulta 18 
Gostaria de saber a respeito do sistema viário circuncidante e das duas vias 
secundária que circundam o lote do projeto (vias do lado residêncial), pois no arquivo 
DWG fornecido na base do concurso as vias parecem estar como uma proposta a 
serem alargadas e com rampas de deficientes a serem executadas. Qual seria o 
sentido do tráfego nas duas vias secundárias?mão dupla? 

 
Realizado em  
14/09/2018 às 17:24 
 
Resposta consulta 18 
A ruas secundárias que circundam o lote de projeto foram executadas em blocos 
intertravados com uma largura de 6m, seguindo o alinhamento das edificações 
existentes. Essa largura permite trânsito local em mão dupla.  As vias principais 
possuem canteiro central que separam as vias com sentidos opostos.  
 
 
 
Consulta 19 
Olá, peguei a taxa de inscrição no dia 06/09/2018 e ainda consta que não foi pago, 
qual o prazo necessário para constar como pago? 
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Realizado em  
18/09/2018 às 10:20 
 
Resposta consulta 19 
Existe um tempo necessário para ocorrer a homologação da inscrição devido aos 
prazos das instituições financeiras e para CODHAB identificar o recebimento do valor.  
 
 
 
Consulta 20 
Gostaríamos de saber se existe algum critério para serem definidas as áreas dos 
ambientes e a quantidade de cada ambiente 

 
Realizado em  
18/09/2018 às 22:21 
 
Resposta consulta 20 
Ver resposta à consulta 02 
 
 
 
Consulta 21 
Bom dia, acreditando que o projeto preliminar solicitado devera atender a demanda 
identificada assim como área a ser construída estamos na duvida. O valor final da 
obra é fator de desclassificação e como unica forma de calcular a construção é 
aplicando o CUB tenhos as perguntas: 1 ) Qual cub devemos adotar normal ou 
desonerada? 2) Qual padrão a obra deverá ser classificada? 2 ) O cub não revela o 
valor final pois deve-se acrescentar itens locais como fundação instalações, 
projetos... este ultimo deverá entrar no calculo do custo da obra?. 3 ) O BDI deverá ser 
incluído, assim como a administração da obra, esta ultima qual é a % media aplicada 
no mercado DF? 4 ) A obra poderá ter dois padrões do construção? 5 ) Gostaria de 
entrevistar o prefeito da RA IX Ceilândia, seria possível pois o programa é muito curto 
e indefinido devido a abrangência do conteúdo esta entrevista definiria as reais 
necessidades do local já que o PDAD é 2015 e assim como não existe mais 
construção e o aglomerado foi urbanizado as necessidades existente nas 
amostragem podem ter mudado. 

 
Realizado em  
19/09/2018 às 08:15 
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Resposta consulta 21 
Ressaltamos que a entrega para os concursos de arquitetura é no nível de estudo 
preliminar e, portanto, nesta etapa de projeto não será necessário apresentar a 
planilha orçamentaria. Sendo assim, informamos que é usado o CUB padrão 
normal  CSL-8 do mês junho 2018 e inclui os projetos complementares. A media de 
BDI usado no DF é de 20-25% não desonerado.  
A escolha do vencedor do concurso baseia-se na melhor solução de projeto e não há 
pré definições relativas às obras, itens como economicidade, sustentabilidade e 
facilidade de manutenção serão avaliados. Vale lembrar que o inscrito tem liberdade 
de propor a melhor solução arquitetônica, de acordo com as bases do concurso 
fornecidas. Da mesma forma o candidato tem liberdade de efetuar as pesquisas 
sobre as áreas que achar pertinentes para o desenvolvimento do projeto que tem um 
programa de necessidades bastante livre como é necessário para o bom 
desenvolvimento de equipamentos dessa natureza. 
 
 
 
Consulta 22 
Olá, boa tarde! Sobre a empresa (CNPJ) a ser indicada no ato da inscrição para 
habilitação/contração do projeto vencedor, gostaria de saber se pode ser uma 
empresa de engenharia civil, ou se somente válido para empresas de arquitetura? 
Priscila F. 

 
Realizado em  
19/09/2018 às 14:36 
 
Resposta consulta 22 
Sim, pode ser uma empresa de engenharia civil. 
 
 
 
Consulta 23 
Caros Colegas, Participamos de Concursos Públicos de arquitetura e urbanismo há 
mais de 20 anos. A CODHAB tem feito belíssimos concursos nos últimos tempos, 
mas nos estranha este em questão, do Centro Multiuso: como fazer um projeto sem 
qualquer referencial de área? Isso irá dificultar - muito - a avaliação por parte do júri, 
já que não vai haver um parâmetro entre os candidatos. Sugerimos que a organização 
forneça a planilha de área, para que tenhamos alguma referência, como em qualquer 
outro concurso. Grato. 
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Realizado em  
19/09/2018 às 14:43 
 
Resposta consulta 23 
Ver resposta à consulta 02 
 
 
 
Consulta 24 
Bom dia, gostaria de saber se na inscrição o CNPJ cadastrado precisa estar no nome 
do arquiteto cadastrado, pois nosso escritório tem CNPJ porém é em sociedade 
mediante contrato, e o CNPJ está cadastrado no nome de outro profissional que não 
vai participar do concurso. 

 
Realizado em  
20/09/2018 às 11:33 
 
Resposta consulta 24 
Não há necessidade no momento da inscrição no concurso de que o Responsável 
Técnico (aquele que é responsável pela inscrição) ter vínculo com a empresa 
indicada. 

O responsável técnico, sagrando-se vencedor do concurso pode indicar sua própria 
empresa, ou a empresa da qual é sócio, para desenvolvimento do projeto, sendo esse 
o sentido da exigência de indicação de empresa, no momento da inscrição,  vinculada 
ao autor do projeto. 

 

 

 

A coordenação do Concurso. 

 


