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RESPOSTAS ÀS CONSULTAS -  BLOCO 04 

 

 

 

Consulta 74 

Posso encostar o subsolo para estacionamento nas divisas laterais e de fundos? 

Realizado em 13/09/2016 às 10:06 

 

Resposta à consulta 74 

O subsolo (inclusive seus arrimos) pode avançar sob os afastamentos mínimos 

obrigatórios dos lotes, desde que respeitada a taxa mínima de área verde e permeável.  

 

 

Consulta 75 

É permitido fazer um único acesso e uma única saída de veículos por conjunto? Ou cada 

lote deverá ter seu próprio acesso e sua própria saída de veículos? 

Realizado em 13/09/2016 às 16:34 

 

Resposta à consulta 75 

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

 

 

Consulta 76 

A obtenção de lucro X a qualidade arquitetônica: A partir de colocações por parte de alguns 

concorrentes, gostaríamos de obter alguns esclarecimentos por parte da Codhab. Sabendo 

que as incorporadoras, quando proprietárias, comercializam seus empreendimentos tendo 

como meta um lucro definido ou desejável, perguntamos se a Codhab, enquanto órgão 

público e proprietária dos imóveis, iria contratar construtoras, e não incorporadoras, apenas 

para edificar seus projetos, sem a necessidade da obtenção dos mesmos lucros, 

evidentemente sem onerar os cofres públicos? 

Realizado em 14/09/2016 às 09:01 

 

Resposta à consulta 76 

A CODHAB é uma empresa pública que tem como responsabilidade social prover habitação 

de qualidade com cidadania para o Distrito Federal. Para viabilizar sua atuação, esta 

Companhia contrata projetos e obras obrigatoriamente por meio de licitação, à luz da Lei 

Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.  

 

Para contratação de projetos, a CODHAB vem realizando Concursos Públicos de Projetos 

de Arquitetura, modalidade preferencial de licitação para contratação de projetos (prevista 

na Lei nº 8666/93), o que permite a escolha, entre diversas opções apresentadas 
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simultaneamente e a partir de um julgamento qualitativo, da solução projetual mais 

adequada para um contexto específico. O investimento na promoção do Concurso está 

fundamentado no princípio de que quanto maior a atenção e o investimento nas etapas de 

projeto e planejamento, menores os riscos de falhas e inadequações em um 

empreendimento ao longo de seu desenvolvimento e construção. 

 

Para contratação de obras, a CODHAB realiza licitação, principalmente na modalidade 

concorrência, do tipo menor preço, a partir do custo estimado pelo orçamento de execução 

do projeto contratado anteriormente. Nesse sentido, a CODHAB não possui prerrogativas 

para contratar diretamente empresas ou incorporadoras. Não cabe à Companhia, logo, a 

escolha direta do executor da obra, que será aquele que, apresentando o menor preço 

exequível, for vencedor de processo licitatório. 

 

 

Consulta 77 

Bom dia. é permitido construção de garagem no subsolo? se sim, posso criar uma única e 

entrada e saída para cada uma dos 3 conjuntos? 

Realizado em 14/09/2016 às 13:06 

 

Resposta à consulta 77 

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

Complementarmente, conforme item 4 da Especificação Técnica, o uso do subsolo não está 

proibido, mas devem ser observados os princípios de economicidade, por se tratar de 

edifícios de interesse social.    

 

 

Consulta 78 

Devemos tratar como condomínio fechado cada porção do loteamento ou será aberto como 

um loteamento? 

Realizado em 14/09/2016 às 16:10 

 

Resposta à consulta 78 

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

 

 

Consulta 79 

Fiz o pagamento do boleto dia 09/09/16. Até o momento consta como boleto não pago. 

Está normal ou devo enviar o comprovante do pagamento? 

Realizado em 14/09/2016 às 16:17 

 

Resposta à consulta 79 
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Pede-se que o candidato verifique novamente em sua área restrita a confirmação da 

identificação do pagamento do boleto de participação. O prazo mínimo para identificação 

deste pagamento pelo banco responsável é de 3 a 4 dias úteis. Caso o problema persista, 

solicita-se que o referido candidato encaminhe uma nova consulta informando o seu 

número de inscrição, que, para preservar o sigilo deste certame, não será divulgado aos 

demais concorrentes.  

 

 

Consulta 80 

Outra questão não muito clara: Devo separar os lotes por muros divisores resguardando 

assim o não remembramento das áreas? ou posso afastar as edificações propostas em 

cada lote, conforme os afastamentos mínimos, e o restante das área remanescentes tratar 

como uso comum, deixando a divisão dos lotes em aberto e urbanizando da forma mais 

adequada toda a área? 

Realizado em 14/09/2016 às 17:04 

 

Resposta à consulta 80 

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

 

 

Consulta 81 

Oi, boa noite, sinceramente acho há uma contradição quando é dito que temos que prever o 

espaço para uma eventual execução de elevadores ao mesmo tempo em que não nos é 

exigido banheiros adaptáveis. Sendo assim e tentando me nortear, venho ser redundante e 

questiono a necessidade real da simbolização da área destinada ao elevador. Obrigada. 

Realizado em 14/09/2016 às 22:23 

 

Resposta à consulta 81 

Entende-se não haver contradição entre a previsão de eventual instalação de elevador e a 

não obrigatoriedade de existência de unidades adaptáveis nos pavimentos superiores. As 

unidades adaptáveis só poderiam existir em pavimentos superiores se houvesse elevador, 

mas a eventual existência de elevadores não está necessariamente atrelada à existência de 

unidades adaptáveis, mas sim, por exemplo, ao conforto de seus usuários. Diante do 

exposto, resolve-se: 

- Nos termos da resposta à consulta 64, no Bloco de Respostas às Consultas 02, os 

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; 

- Nos termos da Errata nº 01 da Especificação Técnica, as unidades adaptáveis para PcD 

nos pavimentos superiores não serão cobradas, ficando a critério dos concorrentes prevê-

las, se assim julgarem necessário em função do atendimento do programa de necessidades 



 
 
 
 
 
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 

 

 

4 

mínimo estabelecido na Especificação Técnica e das normas do Programa Minha Casa 

Minha Vida; 

- Nos termos da Errata nº 01 da Especificação Técnica, as unidades adaptadas para PcD, 

na proporção de 5% do total das unidades (Lei Complementar 796/2008), são obrigatórias e 

deverão estar localizadas nos pavimentos de acesso dos Edifícios, uma vez que esses 

devem ser providos apenas de escada como circulação vertical, não podendo contar com 

elevadores para tal. 

 

 

Consulta 82 

O valor do contrato presente na minuta foi calculado com base nas Tabelas de Honorários 

do CAU/BR, a partir de parâmetros médios estabelecidos pela equipe técnica da CODHAB. A 

pergunta é: Esse valor será recalculado e, portanto, alterado de acordo com os parâmetros 

do projeto vencedor? 

Realizado em 15/09/2016 às 16:04 

 

Resposta à consulta 82 

O valor do contrato a ser assinado pela empresa indicada pelo responsável técnico cujo 

projeto seja vencedor deste Concurso, apresentado nas Bases do Concurso, é condição de 

participação neste certame. Não será, portanto, recalculado em função dos parâmetros 

construtivos do projeto vencedor.  

 

 

Consulta 83 

Na resposta a consulta 17 do bloco 2 não fica claro se é possível a colocação de mobiliário 

urbano, como parquinhos, bancos, mesas, equipamentos de ginastica, canteiros, etc. , nos 

afastamentos de cada lote? 

Realizado em 15/09/2016 às 17:36 

 

Resposta à consulta 83 

Complementarmente à consulta 12, no Bloco de Respostas às Consultas 02, os 

afastamentos mínimos obrigatórios poderão ser ocupados com mobiliários urbanos 

removíveis como parquinhos, bancos, mesas, equipamentos de ginástica, etc., desde que 

sejam descobertos, resguardem a taxa mínima de área verde permeável e estejam sempre 

no limite de cada lote, individualmente. Importante frisar, no entanto, que os mobiliários 

serão objeto de análise individualizada na ocasião de aprovação do projeto vencedor.  

 

 

Consulta 84 

Na nossa área de intervenção, comparando-se a Av Silvio Madureira e a rua que divide os 

conjuntos E e F, qual é a de maior hierarquia? Posso projetar o acesso de automóveis em 

qualquer destas ruas? 
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Realizado em 15/09/2016 às 17:39 

 

Resposta à consulta 84 

Nos termos do item 8.2.7 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, o acesso de veículos dar-se-á obrigatoriamente pela 

divisa frontal do lote, priorizando a via de menor hierarquia, quando for o caso.  

 

De acordo com o documento “2. SN_TR1_QDUIM_quadra 700 Cj F-G-H” – que apresenta as 

dimensões das confrontações dos lotes – e com os arquivos “2. 11 - SN_149-II-3-A” e “3. 

16 - SN_149-II-3-C” dos Documentos Técnicos – que apresentam os desenhos dos lotes 

com as dimensões das respectivas confrontações –, as divisas frontais dos lotes estão 

todas voltadas para a Avenida Sílvio Madureira (7 lotes) e para a avenida paralela a essa 

em relação aos conjuntos (outros 7 lotes), o que faz com que os acessos tenham que ser 

feitos, necessariamente, por essas avenidas.  

 

 

Consulta 85 

Verificando no Programa Minha casa Minha Vida/ Especificações Mínimas, nas 

Características Gerais/ janelas, onde se lê: “Vãos mínimos de 1,50 m² nos quartos e 2,00 m² 

na sala, sendo admissível uma variação de até 5%. “, e somente isso, entendemos que 

trata-se de uma variação para menos, uma vez que que a norma é sobre especificações 

mínimas. Uma vez que parece estar havendo outro tipo de interpretação sobre o assunto, 

perguntamos se nossa leitura está correta. 

Realizado em 16/09/2016 às 08:55 

 

Resposta à consulta 85 

Verificar resposta à consulta 58, no Bloco de Respostas às Consultas 02. 

Complementarmente, o entendimento apresentado está correto, isto é, o programa Minha 

Casa Minha Vida estabelece vãos mínimos de janelas de 1,50m² nos quartos e 2,00m² na 

sala, sendo que a variação de 5% é para menos.  

 

 

Consulta 86 

Boa tarde. Gostaríamos de saber de há possibilidade de implantação de área comum de 

lazer aos lotes, pois na consulta 68 do bloco 03, fica claro que há possibilidade de 

cercamento futuro dos lotes, enquanto na consulta 17 do bloco 02, entende-se que é 

possível fazê-lo. O cercamento seria apenas entre o lote e o logradouro público ou entre 

cada lote individualmente? Obrigado. 

Realizado em 16/09/2016 às 16:35 

 

Resposta à consulta 86 
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O cercamento dos lotes, se executado, possivelmente será feito no âmbito dos conjuntos, 

apenas nas divisas voltadas para logradouro público, para preservação da relação dos lotes 

em cada conjunto.  

 

 

Consulta 87 

Havendo disponibilidade de área, poderá ser prevista uma sacada nos apartamentos? 

Realizado em 16/09/2016 às 19:37 

 

Resposta à consulta 87 

Podem ser previstas varandas/sacadas nos apartamentos, desde que haja disponibilidade 

de área nas unidades. Ademais, importa frisar que varandas/sacadas podem avançar até 

1/3 dos afastamentos mínimos obrigatórios, com o máximo de 1 metro, nos termos do 

Artigo 100 do Código de Obras e Edificações do DF (Decreto nº 19.915/98 e suas 

alterações), que estabelece outras restrições para sua utilização.  

 

 

Consulta 88 

Bom dia. Realizei minha inscrição ha duas semanas. Na pagina da minha inscrição ainda 

consta como ....PROCESSANDO... e não encontrei a area correspondente ao envio dos 

projetos. Ja participei de outros concursos com remessa do trabalho online e essas 

questoes sempre apareceram de forma clara. Solicito esclarecimento urgente, 

principalmente quanto ao processamento da inscrição, que que o edital permite que a 

mesma seja realizada ate o dia 23 e, se contarmos com a mesma lentidao (ja fiz a inscrição 

ha 15 dias), o prazo será extrapolado. Grato. 

Realizado em 17/09/2016 às 07:58 

 

Resposta à consulta 88 

As inscrições estão sendo homologados pela Comissão Permanente de Licitação da 

CODHAB/DF e serão processadas em tempo hábil. Quanto ao envio do projeto, a interface 

para envio será disponibilizada para os candidatos cuja inscrição tenha sido homologada 

no momento previsto para envio dos projetos, nos termos do cronograma do Concurso 

apresentado no item 16 do Edital.  

 

 

Consulta 89 

1) No caso do emprego de passarelas de circulação descobertas as mesmas devem 

respeitar os afastamentos mínimos obrigatórios? 2)Para cálculo de pré-dimensionamento 

dos reservatórios de água quantos dias deve-se considerar como parâmetro de reserva? 

3)Quanto se deve usar de afastamentos mínimo obrigatório entre blocos de edificações 

dentro de um mesmo lote? 4)Há algum número ideal estimado de densidade demográfica a 
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ser alcançado para o empreendimento em questão como um todo (conjuntos F,G e H da 

quadra 700 Sol Nascente...)? 

Realizado em 17/09/2016 às 14:32 

 

Resposta à consulta 89 

1. Passarelas de circulação descobertas deverão respeitar os afastamentos mínimos 

obrigatórios dos lotes, não podendo ocupá-los.  

2. A norma que dita os critérios para o projeto de instalações prediais de água fria é a NBR 

5626/98. De acordo com seu item 5.2.5.1, o volume de água reservado para uso doméstico 

deve ser, no mínimo, o necessário para 24 horas de consumo normal no edifício, sem 

considerar o volume de água para combate a incêndio (caso seja necessário à edificação).  

3. Conforme diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, neste caso mais restritivas 

que o Código de Obras e Edificações do DF, a distância mínima entre edificações de 4 a 5 

pavimentos deverá ser maior ou igual a 5 metros, em qualquer caso (não há diferenciação 

sobre empenas cegas e empenas com aberturas).  

4. Nos termos da resposta à consulta 12, no Bloco de Respostas às Consultas 01, 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. Sendo assim, a densidade demográfica 

total também não foi estipulada e resultará, portanto, da quantidade proposta de unidades 

de habitação do projeto vencedor (desde que em atendimento às normas urbanísticas dos 

lotes e às diretrizes apresentadas no documento “Especificação Técnica”) relacionada ao 

índice médio para cálculo de população a ser considerado que, segundo o item 5.1.4 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, é de 3,8 moradores por domicílio. Ademais, a despeito de o mesmo item 5.1.4 

apresentar uma estimativa de unidades habitacionais e, portanto, de densidade 

demográfica, é importante salientar que se trata de um valor estimado, podendo variar de 

acordo com o projeto arquitetônico a ser implantado (objeto deste Concurso).  

 

 

Consulta 90 

Com relação ao uso de subsolo para estacionamento, quanto seria o afastamento mínimo 

obrigatório para o muro de arrimo do mesmo? 

Realizado em 17/09/2016 às 15:36 

 

Resposta à consulta 90 

Verificar resposta à consulta 74.  

 

 

Consulta 91 
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Havendo dois blocos dentro de um terreno, qual deve ser o afastamento entre blocos? 

Favor diferenciar para paredes cegas e paredes com aberturas. Obrigado 

Realizado em 18/09/2016 às 18:26 

 

Resposta à consulta 91 

Verificar resposta à consulta 89.  

 

 

Consulta 92 

Prezados! Em virtude de todos os lotes se encontrarem junto, já ficou esclarecido que cada 

uma deverá replicar com suas adequações o projeto apresentado com sua adaptações. 

Mas pergunto se para um melhor resultado no contexto urbano, não poderíamos propor 

mais de uma solução tipológica e indicar cada qual em que lote seria implantado, ou seja, 

apresentarmos mais de um estudo, mas que no final fosse um projeto so para o todo? 

Realizado em 19/09/2016 às 08:29 

 

Resposta à consulta 92 

Verificar respostas à consulta 12, no Bloco de Respostas às Consultas 01 e à consulta 33, 

no Bloco de Respostas às Consultas 02. Complementarmente, a apresentação de mais de 

uma solução tipológica e a configuração de um projeto para o todo estão a critério dos 

concorrentes.  

 

 

Consulta 93 

Olá! Gostaria de saber como deve funcionar o controle de acesso aos edifícios...Cada 

prédio deve ter um hall com um funcionário ou ocorre através de aparelhos para controle 

com senha? 

Realizado em 19/09/2016 às 10:54 

 

Resposta à consulta 93 

Em função do interesse social das Edificações e de sua localização em área carente do 

Distrito Federal, o controle de acesso aos edifícios possivelmente será feito pelos próprios 

moradores, de forma manual e sem utilização de aparelhos de controle com senha.  

 

 

Consulta 94 

Segundo o item 8.2.7. do documento "MDP_RP_074_09_QD700" (correspondente ao tema 

'acessos') o acesso às vagas de estacionamento deverá ser realizado obrigatoriamente 

pela divisa frontal dos lotes, no entanto, não está especificado qual o limite correspondente 

à divisa frontal. Assim, gostaríamos que esclarecessem se a prioridade de acesso deverá 

ser dada à divisa de maior ou de menor dimensão do lote (pela via de maior ou de menor 

hierarquia). 
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Realizado em 19/09/2016 às 17:30 

 

Resposta à consulta 94 

Verificar resposta à consulta 84.  

 

 

Consulta 95 

Detalhes de fachada tais como empenas e marquises podem avançar em quanto o 

afastamento mínimo obrigatório? 

Realizado em 19/09/2016 às 22:49 

 

Resposta à consulta 95 

Verificar resposta à consulta 87. Complementarmente, marquises podem avançar até 1/2 

dos afastamentos mínimos obrigatórios, com o máximo de 2 metros, nos termos do Artigo 

168 do Código de Obras e Edificações do DF (Decreto nº 19.915/98 e suas alterações), que 

estabelece outras restrições para sua utilização.  

 

 

Consulta 96 

Tendo em vista não ser mais necessário a adaptação de todas as unidades para PcD 

conforme a NBR 9050 e que foi motivo de apresentação de uma ERRATA, pergunto: as 

unidades necessitam ter circulação mínima de 1,20 m? o banheiro continua com a 

obrigatoriedade de dimensão mínima de 1,50m? Pode-se pensar em unidades para 

usuários normais e que as mesmas estarão isentas de qualquer forma de adaptação a 

acessibilidade? Obrigado. 

Realizado em 19/09/2016 às 23:04 

 

Resposta à consulta 96 

Todas as unidades deverão seguir as orientações apresentadas no programa de 

necessidades da Especificação Técnica e nas normas do Programa Minha Casa Minha 

Vida, independentemente de sua adaptabilidade.  

 

 

Consulta 97 

Prezados! É permitido pavimento, acima do térreo, em balanço sobre o recuo de 5 metros 

sobre o logradouro público? 

Realizado em 20/09/2016 às 17:42 

 

Resposta à consulta 97 

Verificar resposta à consulta 87.  
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Consulta 98 

Como podemos calcular a cota do Térreo quando da existência de Subsolo, ou Subsolo 

semi-enterrado se não estão indicadas as cotas de Soleira para os Lotes? 

Realizado em 20/09/2016 às 18:00 

 

Resposta à consulta 98 

Nos termos da resposta à consulta 40, no Bloco de Respostas às Consultas 02, as cotas de 

soleira serão definidas posteriormente, na ocasião de aprovação do projeto vencedor, a 

partir, tanto quanto possível, das implantações definidas. Ao concorrente está facultado 

propor cotas de soleira que melhor convierem a suas implantações, desde que as 

implantações apresentadas sejam coerentes e respeitem o máximo possível o perfil 

topográfico dos lotes e as normas de acessibilidade vigentes.   

 

 

Consulta 99 

A consulta nº 72 questiona se é possível fazer um duplex no último andar (3º pavimento). E 

a resposta a esse questionamento foi: "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". A partir disso, 

perguntamos: 1 -Se o número máximo de pavimentos é 4 (T+3), o duplex no último andar 

configuraria o 5º pavimento, correto? Ainda que dentro do gabarito máximo de altura de 

14m. Isso seria permitido? Construir um 5º pavimento? 2 - Ainda que o elevador seja 

apenas indicado como previsão, propor unidades duplex deixaria de atender ao Programa 

Minha Casa Minha Vida que exige que todas as unidades sejam adaptáveis. Nosso 

raciocínio está correto ou a coordenação do concurso entende que para essas tipologias 

habitacionais é possível alcançar aprovação com unidades que não sejam totalmente 

adaptáveis ao uso de portadores de cadeiras de rodas? 

Realizado em 20/09/2016 às 19:48 

 

Resposta à consulta 99 

1. Em resposta à consulta 72, no Bloco de Respostas às Consultas 03, unidades duplex não 

foram proibidas, mas é importante considerar que unidades desse gênero somente poderão 

ser instaladas respeitando-se, necessariamente, os limites de 14 metros de altura e de 4 

pavimentos previstos, respectivamente, nos itens 8.2.8 e 8.2.2 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. 

Ou seja, o 2º pavimento (4 pavimentos: térreo, 1º, 2º e 3º) é o último pavimento em que 

seria possível a instalação de unidades duplex, considerando que a parte superior das 

unidades se desenvolveria no máximo no 3º e último pavimento.  

2. A referida tipologia é passível de aprovação, ainda que possivelmente não se apresente 

como a melhor solução projetual para unidades habitacionais de interesse social com 

áreas tão restritas como as descritas no programa de necessidades deste certame, já que 
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eventualmente pode, entre outros, comprometer a qualidade das unidades gastando parte 

considerável de área com circulação vertical interna.  

 

 

Consulta 100 

estou com uma duvida em relação ao pagamento do boleto, o valor de R$300,00 da 

inscrição foi pago no dia 19/09 e ainda consta no Portal na minha inscrição que o boleto 

ainda não foi pago. Como posso me certificar que esta tudo certo? 

Realizado em 21/09/2016 às 10:15 

 

Resposta à consulta 100 

Verificar resposta à consulta 79.  

 

 

Consulta 101 

Prezados, no item 5.1.4. Densidade demográfica do Memorial Descritivo de Projeto de 

Regularização de Parcelamento Urbano para a Região Administrativa de Ceilândia - RA IX - 

Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01 - Etapa 1, consta que o número estimado de 

unidades habitacionais para os 14 lotes é de 248 unidades. Na consulta nº 17, já foi 

realizado um cálculo rápido indicando que este número resultaria em aproximadamente 18 

unidades por lote o que levaria a um CA ao redor de 1. Como já indicado em outras 

respostas, o item 8.1.2 do Memorial indica um CA de 1,5. Entende-se, portanto, que a 

informação mencionada no item 5.1.4 Densidade seja apenas uma estimativa e que a 

coordenação do concurso espera que os projetos apresentados consigam atingir o CA 

básico permitido. Este raciocínio está correto? 

Realizado em 21/09/2016 às 11:12 

 

Resposta à consulta 101 

Verificar resposta à consulta 89.  

 

 

Consulta 102 

Gostaríamos de saber qual a faixa de renda das famílias que serão atendidas pelo projeto 

do Concurso Sol Nascente. 

Realizado em 21/09/2016 às 13:50 

 

Resposta à consulta 102 

Serão atendidas pelo projeto objeto deste Concurso famílias com renda bruta familiar entre 

0 e R$ 3.600,00 (Faixas 1 e 2 do Programa Minha Casa Minha Vida).  

 

 

Consulta 103 
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O uso de concregrama ou similar como piso das áreas de vagas e vias dentro do lote 

contam como áreas verdes para a taxa de permeabilidade, ou contam como áreas sem 

permeabilidade? 

Realizado em 21/09/2016 às 14:41 

 

Resposta à consulta 103 

A taxa mínima de permeabilidade dos 14 lotes é entendida pela Central de Aprovação de 

Projetos do DF como taxa mínima verde e permeável, ou seja, as áreas para atendimento da 

taxa mínima terão que ser, necessariamente, verdes e permeáveis. Assim, no uso do piso de 

concregrama, para o qual devem ser observados os critérios vigentes de acessibilidade, as 

áreas a serem consideradas como verdes e permeáveis são apenas as vazadas.  

 

 

Consulta 104 

A proposta do Parque Urbano 02 e do parque linear, serão avaliados como parte integrante 

do projeto urbanístico solicitado? 

Realizado em 21/09/2016 às 16:46 

 

Resposta à consulta 104 

O Parque Urbano 02 e o Parque Linear, adjacentes à Quadra 700 do Sol Nascente, Trecho 

01, Etapa 01, não são objeto deste certame. Nos termos da resposta à consulta 66, no 

Bloco de Respostas às Consultas 03, 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 105 

Boa tarde, gostaria de saber se o sub solo conta como um dos quatro pavimentos? 

Obrigado 

Realizado em 21/09/2016 às 16:47 

 

Resposta à consulta 105 

Nos termos do item 8.2.2 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, o número de pavimentos será o resultado da aplicação 

do coeficiente de aproveitamento, respeitando-se os limites da projeção de ocupação do 

pavimento em superfície e obedecidos os critérios e a conceituação estabelecidos no 

código de edificações. Ou seja, os 4 pavimentos apresentados (térreo + 3) são aqueles que 

se desenvolvem em superfície, não incluindo, portanto, o subsolo.  

 

 

Consulta 106 
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Os atuais moradores da chácara 142.A serão todos remanejados para os edificios 

propostos por este concurso? Uma vez que o mesmo considera o espaço como zona de 

parque urbano. Se sim, o parque deverá ser desenvolvido pela equipe? 

Realizado em 21/09/2016 às 16:48 

 

Resposta à consulta 106 

Os futuros moradores das Unidades Habitacionais Coletivas objetos deste Concurso e os 

eventuais remanejamentos estão em estudo pela CODHAB/DF e serão definidos 

oportunamente. Em relação ao parque urbano previsto no parcelamento, verificar resposta 

à consulta 104.  

 

 

Consulta 107 

Gostaríamos de saber se teto verde sobre laje pode ser considerado para o cálculo da área 

verde. Jardim sobre laje do estacionamento poderia ser contabilizado? Onde posso 

encontrar estes parâmetros? Não encontramos no Código de Obras do DF. Muito obrigado. 

Realizado em 21/09/2016 às 17:56 

 

Resposta à consulta 107 

Verificar resposta à consulta 103. Complementarmente, a despeito de teto verde sobre laje 

e jardim sobre laje de estacionamento apresentarem áreas verdes, não configuram áreas 

permeáveis, não contando, portanto, como áreas para atendimento da taxa mínima verde e 

permeável dos lotes.  

 

 

Consulta 108 

A garagem no subsolo conta para o cálculo da taxa máxima de ocupação do terreno? 

Realizado em 22/09/2016 às 09:55 

 

Resposta à consulta 108 

O subsolo utilizado como garagem não é considerado para cálculo da taxa mínima de 

ocupação dos lotes.  

 

 

Consulta 109 

Bom dia! Gostaria de saber se o estacionamento semi-enterrado é incluído na altura 

máxima permitida de 14 metros. Se não, posso contar essa altura á partir do térreo que 

está há 2,90 metros do semi-enterrado? Obrigado. 

Realizado em 22/09/2016 às 10:07 

 

Resposta à consulta 109 
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Conforme 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, a altura máxima da edificação corresponde ao ponto 

mais alto da edificação a partir da cota de soleira, excluídas as caixa d'água, caixas de 

elevador e de escada. Nesses termos, a altura máxima de 14 metros é medida a partir da 

cota de soleira, definida nos termos da resposta à consulta 40, no Bloco de Respostas às 

Consultas 02, e da resposta à consulta 98 deste bloco. 

 

 

 

A Coordenação do Concurso.  


