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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS -  BLOCO 03 

 

 

 

Consulta 59 

A resposta à consulta 11 do primeiro bloco de perguntas informa que será solicitado o 

Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa "que comprove que essa já recebeu 

por trabalhos de arquitetura". Tenho uma empresa recém aberta e serei o responsável 

técnico pelo projeto do concurso. A empresa ainda não emitiu nota fiscal para ter um 

Atestado em seu nome, no entanto, os sócios, inclusive eu - como responsável técnico - 

têm Atestados Técnicos e Certidões de Acervo Técnico emitidos antes de formarem a 

empresa. Esses atestados individuais dos sócios não servem para comprovar a 

qualificação técnica da empresa? 

Realizado em 08/09/2016 às 09:33 

 

Resposta à consulta 59 

Complementarmente à resposta à consulta 11, no Bloco 01 de Respostas às Consultas, 

importa ressaltar que a Lei nº 8.666/93 estabelece em seu art. 30 § 1º que a comprovação 

de aptidão referida no inciso II do caput desse artigo, no caso das licitações pertinentes a 

obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. Esse atestado não se confunde com o estabelecido no inciso I do § 1º 

desse mesmo artigo, que se refere à capacitação técnico-profissional.  

 

O atestado de capacidade técnica serve para verificar se a empresa que irá cumprir o 

contrato (no caso deste Concurso, o contrato de desenvolvimento do projeto vencedor) é 

capacitada para fazê-lo. A questão que está sendo enfocada gira em torno da licitude da 

exigência editalícia da comprovação da capacidade técnica específica da empresa, que é 

feita por meio de atestados de sua experiência anterior, medida pelo histórico de suas 

atuações em outros contratos e pela existência de aparelhamento e pessoal adequados 

para a execução do objeto da licitação. Ou seja, se a empresa recém aberta possuir 

qualquer trabalho realizado para pessoa jurídica de direito público ou privado, poderá 

solicitar o documento “Atestado de Capacidade Técnica” para apresentar quando de sua 

habilitação.  

 

No entanto, a comprovação da capacitação técnico-profissional, que é decorrente de a 

licitante possuir em seu quadro permanente pessoal de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

ou certidões de acervo técnico por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, não foi contemplada como exigência editalícia. 
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Consulta 60 

olá, não sei se não estou encontrando ou realmente não é fornecido o mapa do bairro e o 

mapa topográfico da região em DWG...gostaria de saber se realmente não é fornecido e se 

tem como nos passar um contato onde podemos conseguir esses arquivos para poder 

projetar... grato 

Realizado em 08/09/2016 às 16:24 

 

Resposta à consulta 60 

Verificar resposta à consulta 41, no Bloco 02 de Respostas às Consultas.   

 

 

Consulta 61 

As vagas para veículos (que circundam os lotes) já propostas no plano urbano podem ser 

contabilizadas no cálculo das vagas necessárias para as unidades residenciais? É possível 

propor uma via que atravesse mais de um lote para proporcionar acesso de veículos aos 

estacionamentos de diferentes edifícios? 

Realizado em 09/09/2016 às 09:09 

 

Resposta à consulta 61 

Verificar resposta à consulta 17, no Bloco 02 de Respostas às Consultas.  

 

 

Consulta 62 

Já fizemos esta consulta, mas não fomos devidamente respondidos ainda: gostaríamos de 

saber se a comissão julgadora irá analisar as propostas levando realmente em 

consideração a viabilidade técnico-financeira da implementação e do enquadramento 

efetivo dos projetos no Programa Minha Casa Minha Vida e também se devemos atender as 

normas vigentes. Esta dúvida existe por que temos observado propostas vencedoras de 

concursos da Codhab que se apresentam alienadas da realidade do mercado, caríssimas, 

puramente acadêmicas e claramente inviáveis, considerando-se que as condicionantes 

mais fortes do Programa MCMV têm relação com custos, tanto de construção e execução 

como de manutenção e operação - afinal, é um programa voltado para a população de 

baixa renda e que, ainda mais, não obedecem as normas vigentes, mesmo aquelas que 

tratam da segurança. Ou seja, devemos, verdadeiramente, projetar de acordo com as 

exigências do Programa Minha Casa Minha Vida e com as normas, ou podemos apresentar 

propostas livres, assumindo apenas o compromisso de “ajustar” o projeto nas fases 

subsequentes? 

Realizado em 09/09/2016 às 09:55 

 

Resposta à consulta 62 

Nos termos da resposta à consulta 16, no Bloco 02 de Respostas às Consultas, reitera-se, 

uma vez mais, que as propostas dos concorrentes não são livres e deverão se guiar pelas 
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normas e diretrizes apresentadas nas Bases do Concurso. As propostas serão julgadas a 

partir da observância às Bases do Concurso, pela Comissão Julgadora do Concurso, 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. Nos termos do item 

3.2.12 do Edital, serão apresentadas na ata de julgamento eventuais recomendações e 

ajustes, a critério da Comissão Julgadora, para atendimento pelo vencedor do Concurso no 

desenvolvimento do projeto.  

 

 

Consulta 63 

Olá, Estou com duvida com relação a compensação de área e expansão de compartimento. 

§ 2º No trecho da fachada onde for aplicado o instrumento da compensação de área em 

conjunto com a ocupação de espaço aéreo para varanda, a ocupação total do espaço aéreo 

não poderá, em nenhuma hipótese, ultrapassar dois metros da projeção registrada em 

cartório. Art. 11. A ocupação de espaço aéreo para aplicação do instrumento da 

compensação de área, em projeções destinadas a habitação coletiva ou hospedagem, terá 

um avanço máximo de um metro, medido a partir do limite da projeção registrada em 

cartório. A metragem da taxa de ocupação é maior do que a metragem se descontarmos 

todos recuos, ou seja podemos ocupar todo o terreno. Neste caso podemos avançar os 

dois metros permitidos por lei, sobre o recuo? 

Realizado em 09/09/2016 às 12:43 

 

Resposta à consulta 63 

O referido artigo da Lei Complementar nº755/2008 refere-se exclusivamente a projeções ou 

a lotes com 100% de ocupação, não se aplicando, portanto, aos lotes objeto deste 

Concurso. Sendo assim, a referida compensação não é permitida.  

 

 

Consulta 64 

Caros Srs. Organizadores depois de definirmos completamente o projeto Arquitetônico 

deste certame notamos existe uma incoerência no edital deste concurso segundo este site; 

http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-

pmcmv/especificacoes-tecnicas. Para Edificações acima de dois Pavimento é necessario 

prever espaço para futura instalação de ELEVADORES executar a estrutura de forma a 

suportar essa carga e informar no manual do proprietário. Pedimos uma republicação de 

toda a documentação e revisão nas datas do Cronograma. 

Realizado em 09/09/2016 às 13:55 

 

Resposta à consulta 64 

A Especificação Técnica deste Concurso, no item 5, observação 2, prevê que o 

desenvolvimento do Projeto Executivo deverá seguir todas as normas do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Diante do exposto, o cronograma do Concurso não será revisto, e os 
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espaços para eventual execução e instalação de elevadores (para os quais não é 

necessária nenhuma obra física) deverão ser apenas previstos e indicados nos desenhos 

técnicos, já que os Edifícios propostos devem ser providos apenas de escada como 

circulação vertical, não podendo contar com elevadores para tal.  

 

 

Consulta 65 

É possível interligar os edifícios com passarelas? 

Realizado em 09/09/2016 às 16:21 

 

Resposta à consulta 65 

Verificar resposta à consulta 17, no Bloco 02 de Respostas às Consultas. 

Complementarmente, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal não prevê 

passarelas cobertas como edificações passíveis de ocuparem afastamentos mínimos 

obrigatórios.  

 

 

Consulta 66 

Podemos utilizar os recuos dos equipamentos públicos para propostas urbanísticas? 

Realizado em 09/09/2016 às 17:02 

 

Resposta à consulta 66 

O concorrente poderá propor, a seu critério, urbanização em área maior àquela definida no 

objeto deste Concurso, mas deve levar em consideração que tal intervenção não será 

objeto de avaliação da Comissão Julgadora.  

 

 

Consulta 67 

Existe algum sistema de transporte público que trafegue pela área estudada? Podem ser 

propostos pontos de ônibus ao decorrer do percurso? 

Realizado em 09/09/2016 às 18:56 

 

Resposta à consulta 67 

A área objeto deste Concurso ainda não é servida por sistema de transporte público, que 

alcança somente áreas adjacentes e é constituído por sistema de ônibus. O concorrente 

poderá propor, no entanto, pontos de ônibus e eventuais conexões a serem desenvolvidas 

posteriormente.  

 

 

Consulta 68 

É possível criar áreas comuns, como espaços de contemplação para a população local de 

Sol Nascente no térreo dos lotes? 
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Realizado em 10/09/2016 às 11:16 

 

Resposta à consulta 68 

As áreas comuns dos 14 lotes não foram definidas e são de livre proposição dos 

concorrentes, que deverão observar, entre outros, que: 1. determinadas áreas comuns 

devem atender a critérios específicos de acessibilidade; 2. há possibilidade de cercamento 

futuro dos lotes, o que inviabilizaria que os referidos espaços de contemplação fossem 

abertos à população local do Sol Nascente como um todo, servindo apenas aos moradores 

dos lotes.   

 

 

Consulta 69 

O gabarito máximo de 14 metros já está incluindo a caixa d'água? 

Realizado em 10/09/2016 às 11:17 

 

Resposta à consulta 69 

O concorrente deverá se ater ao item 8.2.8 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.  

 

 

Consulta 70 

O recuo poderá ser usado para vagas de veículos? A mesma precisa ser coberta? Qual o 

lote deve ser desenvolvido o projeto de arquitetura, é a escolha do candidato? As 

coordenadas do terreno não correspondem quando transferidas para o Google, ainda não 

consegui visualizar a área. Obrigado. 

Realizado em 12/09/2016 às 09:38 

 

Resposta à consulta 70 

1. Verificar resposta à consulta 17, no Bloco de Respostas às Consultas 02.  

2. Verificar resposta à consulta 46, no Bloco de Respostas às Consultas 02. 

3. O sistema de Coordenadas do levantamento topográfico está georreferenciado no 

sistema SIRGAS, conforme determinação do IBGE. Quanto ao sistema Google 

(transposição), utilizar as coordenadas UTM, Fuso 23. Será disponibilizado nas Bases do 

Concurso o arquivo “3. SN-Q700”, com extensão .kmz, para localização da área no Google 

Earth, o qual passará a fazer parte integrante da pasta “SNASC_Q700Hab_anexo IV_ 

Levantamento Topográfico” dos Documentos Técnicos do Concurso.  

 

Ademais, a partir dos documentos apresentados na pasta “SNASC_Q700Hab_anexo 

II_Mapas dos Lotes”, constituinte dos Documentos Técnicos deste Concurso, é possível 

visualizar a área em questão com sobreposição do parcelamento.  
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Consulta 71 

Parei meu estudo e fico no aguardo da resposta da pergunta anterior sobre 

estacionamentos no recuo, não consegui encontrar a norma referente. Dependo desta 

resposta para tomar decisões.Obrigado 

Realizado em 12/09/2016 às 09:49 

 

Resposta à consulta 71 

Verificar resposta à consulta 70.  

 

 

Consulta 72 

Boa tarde. Considerando que a altura máxima da edificação é 14 metros e a tipologia 

proposta é térreo + 3, é possivel fazer dupléx no ultimo andar (3º pavimento) mantendo o 

gabarito de 14m ? 

Realizado em 12/09/2016 às 13:33 

 

Resposta à consulta 72 

Unidades duplex não estão proibidas, desde que observados o critério de economicidade 

inerente a Unidades de Habitação de Interesse Social e as normas e diretrizes apresentadas 

nas Bases do Concurso.  

 

 

Consulta 73 

Boa tarde. Alguns questionamentos: 1) - Temos duas ruas que dividem a quadra 700 em 03 

conjuntos (uma com 06 lotes e duas com 04 lotes). Para as unidades de garagem, que deve 

ser 01 (uma) unidade para cada apartamento, levando em consideração que estas 

garagens poderão ficar a céu aberto, podemos tratar como condomínio fechado estas 

divisões de conjunto, ou, podemos desconsiderar e propor um redesenho excluindo estes 

arruamentos, ou, não pensa-se em condomínio fechado? 2) - Sobre a urbanização, existe 

exigência de se ter quadras de esporte e afins? não encontrei estas exigências no material 

técnico. Caso tenha uma exigência, podemos escolher onde implantar e acrescentar como 

proposta ou temos uma localização específica dentro dos conjuntos apresentado? 3) 

Estamos entendendo que as taxas de aprovação de projetos são por conta do 

CONTRATADO. É possível estabelecer valores, neste edital, para as possíveis taxas de 

aprovação de projeto (Arquitetônico e Executivo complementares) dentro dos órgãos 

competentes no DF? Pergunto para se evitar possíveis surpresas. 4) - Na clausula 5 do 

contrato (GARANTIAS), é possível que este valor seja descontadas das medições em forma 

de caução contratual, ao invés da aprestação destas garantias, sendo este valor devolvido 

a CONTRATADA quando da aceitação do projeto final? 

Realizado em 12/09/2016 às 17:23 

 

Resposta à consulta 73 



 
 
 
 
 
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 

1. Verificar resposta à consulta 17, no Bloco de Respostas às Consultas 02.  

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

3. Conforme resposta à consulta 11, no Bloco de Respostas às Consultas 02, todas as taxas 

envolvidas na aprovação dos projetos serão de responsabilidade do contratado. A Central 

de Aprovação de Projetos do DF não cobra taxas de aprovação de projetos. As taxas 

envolvidas serão, assim, de emissão de Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica 

(RRT ou ART), de impressão e envio de conjuntos de pranchas, de gravação de CDs, etc.  

4. Embora o Edital não tenha tratado do assunto garantia, há a premissa de se utilizar a 

minuta do Contrato, disponível nas Bases do Concurso, pois no item 15.1 do Edital está 

previsto que "Os casos omissos serão resolvidos pela CODHAB, em instância 

administrativa, com base na Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, cujas normas 

ficam incorporadas a este Edital, independentemente de sua menção ou transição". 

 

A lei 8.666/93 em seu art. 56 assim estabelece: 

 

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de 

obras, serviços e compras. 

 

§ 1º  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

 I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

 

§ 2º  A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor 

do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o 

previsto no parágrafo 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 4º  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 

contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

Assim, quaisquer formas não mencionadas acima não servirão para fins de atendimento de 

garantia. Ou seja, o valor referente à garantia tem que ser depositado na conta da 

CODHAB/DF ou conseguido por meio de seguro-garantia ou fiança bancária.  

 

 

A Coordenação do Concurso.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1

