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RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #6 
 
 
Consulta 42 
Prezados, O boleto da taxa de inscrição do concurso está com algum problema no 
código de barras impossibilitando o devido pagamento. Existe outra forma de 
pagamento? A organização precisa apresentar uma solução o quanto antes a fim de 
evitar questionamento jurídico. 
Realizado em  

 
Realizado em 17/10/2018 às 08:37 
 
Resposta à consulta 42 
Conforme informes de números 10 e 11, publicados no sítio do concurso nos dias 
22/10/2018 e  24.10.2018 respectivamente, o problema havia sido identificado e 
estava sendo sanado, conforme transcrito abaixo:  
 

#Informe 9 - 22.10.2018 
Informamos que a instabilidade que dificultava o pagamento dos boletos foi 
corrigida. De maneira que pedimos, a todos os candidatos inscritos neste 
certame que tenham enfrentado o problema, que acessem a sua área restrita e 
emitam um novo boleto, para o qual solicitamos tentativa de pagamento. 
 
Caso o problema persista, o inscrito poderá detalhar a situação no e-mail 
oficial dos concursos: concursos@codhab.df.gov.br 
 
 
#Informe 10 - 24.10.2018 
Na última sexta-feira, dia 19 de outubro de 2018, identificamos uma 
instabilidade que dificultava o pagamento de alguns boletos de taxa de 
inscrição deste certame. Após procedimentos, no dia 22 de outubro, vários 
candidatos conseguiram efetuar o pagamento da sua taxa com sucesso. 
 
2. Contudo, verificamos que a dificuldade para o pagamento ainda permanece 
para alguns inscritos. Motivo pelo qual informamos que a equipe técnica da 
CODHAB/DF trabalha incessantemente para solucionar esses casos e que 
nenhum candidato será prejudicado pela ocorrência. 
 
3. Assim sendo, em breve, em um novo informe, novas instruções serão dadas. 
 
Por hora, o vencimento dos boletos fica prorrogado para o dia 26 de outubro 
de 2018. 
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Consulta 43 
Conteúdo 
Bom dia! Há alguma proibição quanto a pessoa jurídica que já tenha contrato com a 
CODHAB figurar como indicada por candidato? A pessoa jurídica não vai ser a 
responsável técnico. Grata. 
Realizado em  

 
Realizado em 19/10/2018 às 11:07 
 
Resposta à consulta 43 
Não há proibição quanto a pessoa jurídica indicada já possuir outro contrato com a 
CODHAB. A Companhia pode, a depender da escala das atividades anteriormente 
contratadas, solicitar a comprovação de capacidade de agir nesse eventual novo 
contrato. 
 
 
 
Consulta 44 
olá, estou com dificuldades de pagar o boleto da inscrição do concurso, tanto com os 
números do boleto ou código de barras, vcs teriam como me enviar uma segunda via?  

 
Realizado em 19/10/2018 às 14:17 
 
 
Resposta à consulta 44 
Ver resposta à consulta 42. 
 
 
 
 
Consulta 45 
Prezados, Estamos fazendo nossa inscrição porém na hora do pagamento do boleto 
dá um erro: "20x5 - CIP 526 Boleto não localizado. Procure o beneficiário descrito no 
boleto". Tentamos em diferentes bancos com diferentes boletos. Tentamos também 
contato com a CODHAB mas não nos atenderam, logo tentamos contato com o banco 
responsável o qual falou que temos que falar com a CODHAB que é responsável por 
gerar o código do boleto. Isso há 6 dias antes de encerrar o prazo. Como podemos 
obter essa resposta e proceder antes que se encerrem o prazo e sejamos 
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prejudicados? As respostas às consultas saem até dia 25 porém a inscrição é até dia 
23. Ficamos no aguardo para resolver isso o quanto antes, obrigado. 

 
Realizado em 19/10/2018 às 19:34 
 
 
Resposta à consulta 45 
Ver resposta à consulta 42. 
 
 
 
Consulta 46 
Boa noite. Quando vou fazer o pagamento do boleto pelo sistema do banco aparece a 
informação de que o boleto é invalido. O sistema que gera os boletos está com algum 
problema? Como posso realizar o pagamento? Att. 

 
Realizado em 19/10/2018 às 20:43 
 
 
Resposta à consulta 46 
Ver resposta à consulta 42. 
   
 
Consulta 47 
Caros Coordenadores, boa tarde. No caso de a Inscrição ser feita por um Engenheiro 
Civil proprietário da Empresa Jurídica a ser contratada, poderá a ART e a autoria do 
projeto Arquitetônico ser de um Arquiteto com vínculo com esta Empresa???  

 
Realizado em 21/10/2018 às 16:53 
 
 
 
Resposta à consulta 47 
Conforme item número 8.1 do edital, que estabelece as condições de participação, 
“Podem se inscrever no Concurso profissionais diplomados, legalmente habilitados e 
devidamente cadastrados e em situação regular perante seu respectivo Conselho 
profissional - Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), bem como aqueles 
registrados no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) , em dia com 
suas obrigações fiscais, residentes e domiciliados no Brasil. O profissional inscrito 
será o responsável técnico pelo Projeto e o único responsável para os efeitos das 
obrigações inerentes às Bases do Concurso (grifo nosso).” Portanto a inscrição 
deverá ser feita em nome de quem será o responsável técnico pelo projeto. 
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Consulta 48 
Foi passado planta topográfica com desnível variando de 2,50m a 3,00 metros e as 
fotos apresentadas não há desníveis considerados. Aliado a falta de informações no 
P.N., permanece-nos a duvida na concepção se realmente o vencedor será o projeto 
que atender ao P.N. e seu fator determinante de custo total, ou apenas um destes 
itens mencionados. Pergunto: A relação físico financeiro fará parte das avaliações 
com possibilidades de desclassificação dos candidatos? pergunto pois foi lançado no 
edital como fator determinante da obra, e como única forma de determinar a área 
construida, o custo total da obra. Com relação a pergunta anterior estes cálculos 
deverão estar presentes no memorial do projeto? como forma de comprovação de 
estudos técnicos. Qual margem de erro nestes cálculos?. 
Realizado em  

 
Realizado em 22/10/2018 às 00:20 
 
 
Resposta à consulta 48 
Em acordo com o item 4 do Edital , que trata dos princípios e diretrizes, “os projetos 
devem levar em consideração questões relativas à qualidade e à sustentabilidade 
(ambiental, econômica, social e cultural), utilizando soluções que traduzam as 
exigências do conforto ambiental e o menor impacto possível, incorporando – sempre 
que conveniente -, novas tecnologias que acarretem maior eficiência, inclusive no seu 
aspecto funcional, não só no que diz em respeito a recursos financeiros como 
também aos recursos naturais”. Ainda, “a CODHAB/DF dará prioridade a soluções 
projetuais que utilizem sistemas construtivos que demandem menor tempo de 
execução sem prejuízo à qualidade, à economicidade (...)”.  
 
A economicidade é um dos aspectos que deverão ser privilegiados, conforme 
registrado nas bases do concurso. 
 
O proponente tem liberdade de demonstrar que atendeu ao critério de economicidade 
da forma que julgar mais adequada. Durante o processo de julgamento, de acordo 
com o item 7.4 do edital, a Comissão Julgadora poderá solicitar auxílio de 
engenheiros, arquitetos e urbanistas, ou outro servidor para contribuir na análise de 
questões técnicas específicas, como os pontos relativos ao orçamento. 
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Consulta 49 
As fotos não foram tiradas nos angulos adequados para melhor leitura do terreno, por 
exemplo as fotos 34 e 36 seriam melhores se focado ao longo da rua para entender o 
perfil do terreno e assim nos demais logradouros. Essa planta de situação difere da 
planta geral e parcial, e está melhor. Já não há mais tempo para fornecê-la em DWG. 
Pergunto, fica valendo o levantamento planialtimétrico já fornecido ou considera 
essas fotos? Sugiro que reparem, melhorem as fotos e forneçam um arquivo DWG da 
realidade e isso consequentemente proteletará a data de entrega. Obrigado. 
Realizado em  

 
Realizado em  
22/10/2018 às 12:05 
 
 
Resposta à consulta 49 
Os arquivos disponibilizados em Bases do Concurso > Documentos Técnicos desde a 
publicação do certame contém os arquivos que deverão ser adotados para a 
elaboração da proposta.   
 
 
 
Consulta 50 
Boa tarde, De acordo com as fotos do local, me parece que o arquivo de autocad da 
topografia e as vias não estão de acordo. Seguir o arquivo de autocad disponível ou 
sera atualizado pela comissão? Grato. 

 
Realizado em 22/10/2018 às 19:41 

 
 
Resposta à consulta 50 
Os arquivos disponibilizados em Bases do Concurso > Documentos Técnicos, são os 
arquivos que deverão ser adotados para a elaboração da proposta. 
 
 
 
 
 
A coordenação do Concurso. 
 


