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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS -  BLOCO 05 

 

 

 

Consulta 110 

A resposta a pergunta 64 nos deixou confusos! Apesar da especificação técnica não exigir 

elevadores, a resposta da a entender que necessitamos deixar previstos os espaços para 

os mesmos, o que no final das contas, em projeto equivale a projetar para ter elevadores! 

Afinal qual especificação seguir? 

Realizado em 22/09/2016 às 10:40 

 

Resposta à consulta 110 

Verificar resposta à consulta 81, no Bloco de Respostas às Consultas 04. 

 

 

Consulta 111 

Caso o vencedor do Concurso de Samambaia seja o mesmo deste concurso de Sol 

Nascente, o responsável técnico deverá indicar outra empresa para assinar o contrato, 

diferente daquela que assinou o contrato de Samambaia? Neste caso, o responsavel 

tecnico deverá também ter vínculo com a nova empresa indicada? Ou bastaria que algum 

dos coautores tivessem vínculo com esta nova empresa indicada? 

Realizado em 22/09/2016 às 13:05 

 

Resposta à consulta 111 

Nos termos do item 4.2.1 do Edital, no caso de a pessoa jurídica indicada pelo profissional 

inscrito como responsável técnico do Projeto estar prestando serviços à CODHAB em outro 

Contrato vinculado a Concurso de Projeto, ou ter sido indicada pelo primeiro colocado em 

outro Processo de Concurso ainda em andamento, o responsável técnico do projeto 

vencedor deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado, 

indicar nova empresa para firmar o contrato, sob pena de desclassificação.  

 

Nessa esteira, a pessoa jurídica indicada pelo responsável técnico do projeto vencedor do 

Concurso para firmar contrato com a CODHAB, necessariamente do ramo de arquitetura ou 

engenharia, deverá possuir vínculo efetivo com o profissional (que será o responsável 

técnico pelos projetos contratados), seja por contrato de prestação de serviços, vínculo 

empregatício ou vínculo societário. Nesse caso, portanto, o responsável técnico deverá 

possuir vínculo com a empresa indicada para contratação com a CODHAB.  

 

Há que se considerar, no entanto, que a figura do responsável técnico é uma figura de 

inscrição e interlocução com a CODHAB. Ou seja, entende-se que os coautores do projeto 

são igualmente responsáveis técnicos por ele, estando aptos, nesse sentido, a assinar 
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como responsáveis técnicos pelo projeto e a indicar empresa com que tenham vínculo. 

Nesse sentido, na fase de habilitação para fins de contratação, os documentos requeridos 

no item 14.1 do Edital deverão ser apresentados para todos os coautores do projeto e as 

previsões do item 14.3.2 do Edital, de qualificação técnica, devem ser extensíveis aos 

demais integrantes da equipe na condição de coautores.   

 

Complementarmente, após assinatura do contrato com a empresa indicada por um dos 

responsáveis técnicos do projeto (qualquer um dos coautores), o item 7.2.1 da minuta do 

contrato prevê a possibilidade de substituição do responsável técnico, que ficará 

submetida à aceitação da CODHAB e somente poderá ser feita por outro que 

comprovadamente tenha a mesma capacidade e experiência.  

 

 

Consulta 112 

Qual a porcentagem que cobograma contabiliza na área permeável? 

Realizado em 22/09/2016 às 16:15 

 

Resposta à consulta 112 

Verificar resposta à consulta 103, no Bloco de Respostas às Consultas 04. 

 

 

Consulta 113 

Gostaríamos de saber se podemos incluir no projeto um elevador para cadeirantes, 

pensando na possibilidade de liberar o térreo, realocando as atividades coletivas para o 

pavimento superior. 

Realizado em 22/09/2016 às 18:38 

 

Resposta à consulta 113 

Nos termos da Especificação Técnica e das respostas à consulta 27, no Bloco de 

Respostas às Consultas 02, e à consulta 81, no Bloco de Respostas às Consultas 04, o uso 

do térreo como pilotis é facultativo, desde que os 5% de unidades habitacionais destinadas 

a pessoa com deficiência (PcD) sejam garantidos. Ou seja, 5% das unidades habitacionais 

de cada edifício deverão ser adaptadas a PcD e essas unidades deverão estar 

necessariamente no térreo/no pavimento de acesso dos Edifícios. A determinação se deve 

pela restrição, por questões de economicidade, ao uso inicial de elevadores (inclusive 

plataformas elevatórias/elevador para cadeirantes), já que os Edifícios devem ser providos 

apenas de escadas como circulação vertical.  

 

 

Consulta 114 



 
 
 
 
 
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 

 

 

3 

Bom dia. Gostaria de saber se as circulações horizontais (passarelas de acesso as 

unidades), também podem avançar até 1/3 dos afastamentos mínimos obrigatórios, assim 

como as varandas e sacadas? 

Realizado em 23/09/2016 às 11:11 

 

Resposta à consulta 114 

O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal não prevê circulações horizontais como 

elementos passíveis de avançarem os afastamentos mínimos obrigatórios.  

 

 

Consulta 115 

A área de ocupação do concurso é de uso exclusivo residencial, ou pode-se propor uso 

comercial? 

Realizado em 23/09/2016 às 19:07 

 

Resposta à consulta 115 

Verificar resposta à Consulta 49, no Bloco de Respostas às Consultas 02.  

 

 

 

A Coordenação do Concurso.  


