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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS -  BLOCO 01  

 

 

 

Consulta 01 

Não é possivel baixar os documentos técnicos.  

Realizado em 19/08/2016 às 17:38 

 

Resposta à consulta 01 

Os Documentos Técnicos estão disponíveis para download na seção Bases do Concurso 

deste site oficial desde a noite do dia 19/08/2016.  

 

 

Consulta 02 

No Item 6 das "Especificações Técnicas", lê-se "Todos os pavimentos, os setores e as áreas 

externas das Unidades Habitacionais Coletivas deverão prever acessos e instalações para 

pessoas com deficiência (PcD) (NBR 9050 atualizada).". Entretanto, em outras 

oportunidades o edital veta o uso de elevadores por se tratar de uma edificação de 

interesse social. O que vale nesse caso: as normas impostas pelo edital ou a inclusão 

social as todos os PCD? 

Realizado em 22/08/2016 às 17:37 

 

Resposta à consulta 02 

Neste caso deverá prevalecer o que foi apresentado no item 4 da Especificação Técnica: os 

edifícios deverão ser providos apenas de escadas como circulação vertical, não podendo 

ter elevadores, em função do interesse social das edificações a serem propostas. Pede-se, 

assim, que o candidato atente-se para a Errata nº 01 da Especificação Técnica. 

 

 

Consulta 03 

Considerando o item 4.7 do Edital 4.7. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, 

nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: 4.7.3. Empresa, isoladamente ou 

em consórcio, responsável pela elaboração da Especificação Técnica, ou do projeto básico 

ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 

técnico ou subcontratado. Meu entendimento é: 1. Para se inscrever no concurso , o 

candidato, como autor e responsável técnico deverá se inscrever como pessoa física. 2. Ao 

se inscrever, o candidato tem que indicar uma Empresa de Engenharia ou Arquitetura com a 

qual a Codhab poderá firmar contrato de empreitada global , caso ele seja o vencedor. 3. 

Esta empresa terá que firmar um contrato com o 1º lugar para Elaboração do Projeto de 

Aprovação de Arquitetura, Projeto Executivo de Arquitetura e coordenação dos Projetos 
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complementares, conforme exige o CREA e o CAU. Isto é, a Empresa inscrita no concurso se 

responsabilizará pelo contrato geral e subcontrata o projeto de Arquitetura Completo com o 

arquiteto autor do estudo preliminar ganhador do concurso , ficando responsável pela 

administração do contrato, como também responsável por todos os projetos de 

Instalações. 4. No final do item 4.7.3 (responsável técnico ou subcontratado) não permite o 

exposto acima, nem o CAU permite que uma empresa de engenharia, por exemplo, de 

cálculo estrutural ou de Instalações prediais, participe de um contrato cujo item 

fundamental é o projeto de arquitetura, sem que tenha em seu quadro ou através de um 

contrato especifico, um arquiteto que ficará responsável pelo projeto de arquitetura e 

coordenação dos projetos complementares. 5. Gostaria de esclarecimentos sobre estas 

questões, pois no meu entendimento, o item 4.7.3 impossibilita o acima exposto. Obrigado 

Realizado em 22/08/2016 às 21:08 

 

Resposta à consulta 03 

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 não o estará subcontratando, uma vez que o responsável técnico deverá 

possuir vínculo efetivo com a empresa (seja contrato ou qualquer outro vínculo) e deverá 

desenvolver o projeto executivo de arquitetura e/ou os demais projetos complementares 

junto à empresa. Assim, o responsável técnico descrito no item 4.1 do Edital, sagrando-se 

vencedor do Concurso, pode indicar sua própria empresa, a empresa da qual é sócio ou 

outra com que possua algum vínculo para contratação para desenvolvimento do projeto, 

sendo esse o sentido da exigência de indicação de empresa vinculada ao autor do projeto, 

conforme prevê o art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

Quanto à configuração de subcontratação, importante atentar para o previsto na cláusula 

nona da Minuta do Contrato, no item 8.3 da Especificação Técnica e no item 17.4 do Edital, 

que define os projetos que podem ser objeto de subcontratação parcial, desde que 

observado que o somatório do valor de subcontratação não poderá exceder 49% (quarenta 

e nove por cento) do valor total do Contrato. Salienta-se que os projetos de arquitetura e de 

urbanização, acessibilidade e paisagismo não poderão ser subcontratados, devendo ser 

desenvolvidos no âmbito da empresa contratada e com participação direta do responsável 

técnico.  

 

No tocante à restrição prevista no item 4.7.3, as vedações de participação constantes no 

Edital do Concurso estão em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, Lei geral de 

licitações, não sendo, portanto, passíveis de alterações. O dispositivo citado pelo 

participante quer preservar a lisura e a equidade em processos de licitação, uma vez que se 

pressupõe que quem elabora o projeto básico, a especificação técnica, o termo de 

referência (bases do edital) dispõe de informações privilegiadas, e, se participasse da 

licitação, estaria, pois, em posição de vantagem. No entanto, para este Concurso, cujo 

objetivo ulterior é a contratação de Projetos de Arquitetura e Complementares, a restrição 
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de elaboração do projeto executivo como fase interna do Concurso não se aplica. Assim, o 

que é vedada é a participação de qualquer pessoa física ou jurídica que tenha tido qualquer 

envolvimento nos procedimentos anteriores desse Concurso (fase interna), ou seja, que 

tenha participado, mesmo que indiretamente, nas diretrizes que regem esse certame.  

 

 

Consulta 04 

Boa Noite No concurso anterior, de Sobradinho, estava determinado no edital que o envio 

final seria de dois conjuntos de desenhos em modelo padrão fornecido pela Codhab. Sendo 

o primeiro conjunto composto de 5 pranchas A3 anexadas em um único arquivo. O segundo 

arquivo, sendo apenas uma prancha, tamanho A2, que seria uma síntese do projeto para 

fins de exposição. Na hora do envio , surgiu no site da Codhab um terceiro arquivo em 

formato de imagem que deveria ser também enviado. Questiono isso porque estou vendo 

uma semelhança entre os dois editais. Serão três arquivo ou somente os dois determinados 

no presente edital? 

Realizado em22/08/2016 às 22:12 

 

Resposta à consulta 04 

De acordo com os itens 9.7 e 9.8 do Edital, deverão ser enviados, por meio da área restrita 

do candidato devidamente inscrito, e no período estipulado para envio do Projeto: 5 

pranchas A3 em arquivo único PDF e tamanho máximo total de 18MB, com conteúdo a ser 

levado à análise da Comissão Julgadora (ver Modelo de Prancha na seção Bases do 

Concurso); 1 prancha A2 em PDF e tamanho máximo total de 3MB, que apresente a síntese 

do projeto para fins de exposição (ver Modelo de Prancha na seção Bases do Concurso); e 1 

imagem ilustrativa do projeto, em formato PNG ou JPG, com tamanho máximo de 3MB.  

 

 

Consulta 05 

Qual o coeficiente de aproveitamento do lote?? 

Realizado em 23/08/2016 às 16:56 

 

Resposta à consulta 05 

O candidato deverá atentar-se para o item 8.1.2 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 06 

Poderá ser feito um grande condominio com sistema de guariae estacionamento em 

comum , ou teremos que tratar cada edificio individualmente? 

Realizado em 23/08/2016 às 16:58 
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Resposta à consulta 06 

Cada lote deverá ser tratado individualmente, de acordo com o item 3 da Especificação 

Técnica e do item 2.5 do Edital, que dizem que as edificações deverão estar dentro dos 

limites dos lotes, não se permitindo remembramento. Ressalta-se, ainda, que deverá ser 

proposto o urbanismo das áreas comuns, em todos os 14 lotes.  

 

 

Consulta 07 

Os colaboradores, coautores, consultores ou demais profissionais diferentes pelo 

responsável pelo projeto e escritório (pessoa jurídica) precisam ser registrados e 

vinculados de forma empregatícia na empresa (escritório) ou podem ser contratados de 

forma terceirizada? 

Realizado em 24/08/2016 às 11:43 

 

Resposta à consulta 07 

Para a realização do Concurso não é cobrado nenhum tipo de vínculo entre os participantes 

na condição de coautores, colaboradores, integrantes de equipe, consultores ou similares, 

inclusive com isenção de responsabilidade da CODHAB para eventuais relações de trabalho 

ou outra modalidade de contratação, nos termos do item 4.9 do Edital.  

 

No entanto, há que se observar, para a empresa contratada por indicação do responsável 

técnico do projeto vencedor, que: 

 

1. Deverá haver vínculo entre o responsável técnico cujo projeto seja declarado 

vencedor e a pessoa jurídica indicada para contratação com a CODHAB; 

2. Na fase de habilitação jurídica da empresa, conforme item 14.3.e do Edital, será 

cobrada Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

3. Para efeito de pagamento, conforme item 3.8 da Minuta de Contrato, a empresa 

deverá apresentar junto com as faturas as certidões negativas do FGTS, INSS, GDF e 

da Justiça do Trabalho (CNDT); 

4. Consta, no item 7.1.5.1 da Minuta de Contrato, que a empresa contratada será a única 

e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas de seus empregados que porventura 

serão utilizados por força da execução do Contrato, eximindo a CODHAB de qualquer 

responsabilidade, ainda que subsidiária ou solidária; 

5. Consta no rol de obrigações da empresa contratada, nos termos do item 7.1.5.6 da 

Minuta de Contrato, a observância às normas trabalhistas vigentes, no que concerne 

às contratações com vínculo empregatício de seus empregados para a execução dos 

serviços contratados.  
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Consulta 08 

8. Boa noite Se possível, esclarecer o item 4 das observações da Especificação técnica. 

Unidades adaptáveis significa a possibilidade de as mesmas serem transformadas, em 

reforma futura, em unidades adaptadas com banheiros para PNE? "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 PcD conforme NBR 

9050 atualizada." Obrigado 

Realizado em 24/08/2016 às 19:36 

 

Resposta à consulta 08 

Verificar resposta à consulta 02.  

 

 

Consulta 09 

BOM DIA, GOSTARIA DE SABER SE SÃO FORNECIDOS O MAPA DO BAIRRO LOCAL E MAPA 

TOPOGRÁFICO DOS TERRENOS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS... 

Realizado em 25/08/2016 às 10:49 

 

Resposta à consulta 09 

Os documentos solicitados estão disponíveis para download na seção Bases do Concurso 

(Documentos Técnicos) deste site oficial.  

 

 

Consulta 10 

Prezados senhores, De acordo com o item 4.7.3., o responsável técnico (pelo projeto) não 

pode ter nenhum vínculo com a empresa a ser indicada para o desenvolvimento do projeto 

executivo completo. Por outro lado, no item 14.3.2.a. entendo que é obrigatório que o 

responsável técnico (pelo projeto) possua algum vínculo trabalhista com a empresa a ser 

contratada para o desenvolvimento do projeto executivo completo. Não seriam esses dois 

itens conflitantes entre si? Grato desde já pelo esclarecimento. 

Realizado em 25/08/2016 às 16:46 

 

Resposta à consulta 10 

Verificar resposta à consulta 03.  

 

 

Consulta 11 

Boa tarde Gostaria dos seguintes esclarecimentos: . Para os projetos executivos, será 

fornecido estudo de sondagem dos terrenos? . As taxas de aprovações nos órgãos 

competentes, serão por conta do contratante? . O responsável técnico da equipe vencedora 

deverá ir à Brasília para alguma reunião durante a elaboração dos projetos executivos? 

Quantas vezes? . Pode-se esclarecer Item 4.7.3 do edital? . Sobre o item 14.3.2.c do edital, 
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não está claro quem deverá apresentar o atestado, se é a pessoa jurídica (neste caso, não 

seria necessariamente no nome do responsável técnico), se é o responsável técnico através 

da pessoa jurídica-empresa executora, e ainda, se todos os projetistas (dos projetos 

complementares) também deverão apresentar atestado. Também não está especificado 

qual seria a "atividade pertinente compatível em características com o objeto deste 

Concurso", tanto para o responsável técnico quanto para os demais projetistas. Grata 

Realizado em 25/08/2016 às 16:47 

 

Resposta à consulta 11 

1. A sondagem será fornecida oportunamente à equipe vencedora para o desenvolvimento 

dos Projetos Executivos.  

2. Todas as taxas envolvidas na aprovação dos projetos serão de responsabilidade do 

contratado. 

3. O responsável técnico de equipe vencedora que seja de outro estado do país deverá vir à 
Brasília sempre que houver necessidade, para reuniões previamente combinadas na 
ocasião da assinatura do contrato. 
4. Verificar resposta à consulta 03.  

5. O item 14.3.2 refere-se à qualificação técnica da empresa indicada. O Atestado de 

Capacidade Técnica da empresa indicada pelo classificado em primeiro lugar deve 

comprovar a experiência dela em serviço pertinente e compatível em características com o 

objeto desta licitação, ou seja, deve comprovar que a empresa tenha realizado qualquer 

projeto de arquitetura, sem importar quantidade ou tipo, para pessoa jurídica de direito 

público ou privado.  

 

Atente-se que não se está solicitando comprovação de acervo técnico, mas sim Atestado 

de Capacidade Técnica em nome da empresa, que comprove que essa já recebeu por 

trabalhos de arquitetura. Geralmente, a Nota Fiscal (ou recibo ou nota de empenho) é dada 

em nome da empresa, logo, a empresa pode requerer do solicitante do serviço o referido 

Atestado de Capacidade Técnica.  

 

Quanto aos demais participantes da equipe contratada, na condição de co-autores ou de 

autores dos projetos complementares, não será exigido atestado de capacidade técnica, 

cobrando-se apenas documentação referente à habilitação no conselho cabível (CAU ou 

CREA). Os demais participantes da equipe que estiverem na condição de colaboradores não 

necessariamente precisam ter habilitação de arquiteto e/ou engenheiro civil. 

 

 

Consulta 12 

Olá Ainda alguns esclarecimentos: . O item 4 da Especificação Técnica diz "- Os Edifícios 

deverão ser providos apenas de escadas como circulação vertical, não podendo ter 

elevadores;", porém Lei 5.296/2004 art. 18 diz " A construção de edificações de uso privado 

multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem 
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atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum 

ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da 

ABNT." e a NBR 9050 2015, no item 6.3, diz que a circulação vertical só é considerada 

acessível quando atender a no mínimo, duas formas de deslocamento vertical, entre 

escadas, rampas e equipamentos eletromecânicos. Considerando que não haverá 

elevadores, consequentemente serão implantadas rampas. Estas rampas poderão atender 

a mais de uma edificação? Ou seja, transpor os limites entre os lotes? Ou cada edificação 

deverá ter sua própria rampa dentro do limite de seu lote? E ainda... . O item 6 da 

Especificação Técnica diz que "As diretrizes técnicas e conceituais apresentadas 

consideram que os Projetos deverão tratar as Unidades Habitacionais Coletivas como um 

conjunto edificado coeso, especialmente no que tange aos aspectos plásticos e estéticos." 

Há um programa de necessidades específico para o projeto urbanístico? Por exemplo: 

quadra de esportes, parques, praças, etc. Ou é de livre proposição? Estes equipamentos, tal 

qual as rampas, poderão ser implantados ocupando mais de um lote ou também o projeto 

urbanístico deverá respeitar estes limites? . Há uma quantidade mínima ou máxima de 

unidades habitacionais a serem implantadas? Grata  

Realizado em 25/08/2016 às 16:48 

 

Resposta à consulta 12 

1. Verificar resposta à consulta 02.  

2. Não foi estabelecido um programa de necessidades específico para o projeto urbanístico, 

sendo de livre proposição, desde que observadas as normas urbanísticas dos lotes e as 

diretrizes apresentadas no documento “Especificação Técnica”. 

3. Verificar resposta à consulta 06.  

4. Para maior liberdade de proposição dos concorrentes, não foram estipulados números 

mínimo e máximo de edificações por lote e, por conseguinte, não foi estipulado um número 

total de edificações, tampouco de unidades de habitação. Deve-se atentar, no entanto, para 

o atendimento das normas urbanísticas dos lotes e das diretrizes apresentadas no 

documento “Especificação Técnica”.  

 

 

Consulta 13 

Olá, gostaria de saber por que o valor de contrato diminuiu pela metade em comparação 

com o concurso de sobradinho e de samambaia, levando em consideração que este 

concurso abrange uma quantidade maior de unidades? 

Realizado em 25/08/2016 às 18:36 

 

Resposta à consulta 13 

Todos os valores dos contratos dos Concursos da CODHAB foram calculados com base nas 

Tabelas de Honorários do CAU/BR, a partir de parâmetros médios estabelecidos pela equipe 

técnica da CODHAB. Importa ressaltar que, embora a quantidade de edifícios e de unidades 

habitacionais seja maior para este Concurso, os parâmetros e o potencial construtivo 
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(metragem de construção) de tais edifícios são muito inferiores comparativamente aos dos 

demais Concursos. Não cabe, portanto, comparação por quantidade de lotes, edificações 

ou unidades, mas sim por área construída. Acrescenta-se, ainda, que as Tabelas 

estabelecem, para composição do preço final dos projetos, um fator percentual redutor 

para unidades replicadas, que cresce à medida que a quantidade de repetições aumenta.  

 

 

Consulta 14 

No documento Bases do Concurso, há especificação no sentido de que cada unidade 

habitacional coletiva deverá estar dentro dos limites de cada lote, inclusive as soluções 

urbanísticas adotadas, vedado o remembramento. Temos, na especificação dos lotes, tres 

quadras que receberão as unidades habitacionais; uma quadra com seis lotes e outras 

duas, com quatro lotes cada uma. Minha dúvida é no sentido de que se poderá, - 

preservada a implantação das unidades habitacionais em cada lote, - a quadra em que as 

mesmos se encontram, ser tratada como uma área única, sem divisas, para efeitos de 

implantação urbanistica, tais como acesso externo principal, vias e acessos internos, 

espaços de lazer e convivencia e outros elementos que possam propiciar uma solução 

mais eficiente, adequada e que promova o convívio social entre os moradores dos diversos 

edifícios. Antecipadamente agradeço pela gentileza no atendimento.  

Realizado em 26/08/2016 às 09:08 

 

Resposta à consulta 14 

Verificar resposta à consulta 06.  

 

 

Consulta 15 

Existe limitação de número de edifícios por lote/quadra e número total de edificações? 

Realizado em 26/08/2016 às 19:41 

 

Resposta à consulta 15 

Verificar resposta à consulta 12.  

 

 

 

 

 

A Coordenação do Concurso.  


