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RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #2 
 
 
Consulta 13 
1. O item 2.5 do edital descreve "O lote destinado ao Centro Multiuso possui uma área 
de aproximadamente 5.785,00 m², enquanto a área destinada ao galpão comercial 
multiuso tem aproximadamente 2.387,00 m²." Assim como o edital marca estas áreas 
sobre a foto aérea do google. Entretanto analisando as imagens do local as áreas 
parecem estar equivocadas, talvez invertidas, pois o galpão notadamente ocupa a 
maior parte do terreno. Correto? 2. O galpão deverá ser obrigatoriamente mantido ou 
poderá ser demolido? 3. Deverá ser reformado o galpão para uso comercial e 
construído ao seu lado uma edificação para uso do centro cultural ou é permitida outra 
configuração? Limitar a configuração poderá prejudicar o potencial comercial do 
projeto. 4. A operação do centro cultural e área comercial será mediante parceria 
público privada? (Concessão ou similar). 5. Existe área mínima para o centro cultural? 
E para a área comercial? 6. Como se chegou à composição do orçamento previsto 
para obra? Favor detalhar, este ponto é crítico, pois o valor apresenta-se muito baixo 
para as áreas. 7. O item 13.6 do edital exige que "Caso a sede da empresa 
CONTRATADA não seja de Brasília, esta deverá, obrigatoriamente, manter escritório 
com endereço fixo em Brasília/DF, com instalações, CNPJ e pessoal técnico adequado 
e disponível para realização do objeto da licitação (Concurso), o qual servirá de sede 
administrativa para as atividades e contato junto à CODHAB." - A equipe da contratada 
deverá ser deslocada para morar no DF durante a execução do contrato? Ou se obriga 
a que o ganhador contrate e mantenha profissionais que morem no DF para execução 
do contrato? Isto seria inviável para os profissionais de fora do DF, não dispor de suas 
equipes ou ter que desloca-las a viver no DF durante o contrato. - Os custos deste 
aluguel e montagem de escritório, e deslocamento foram considerados? Fazem parte 
dos honorários? Favor detalhar, pois implicará que os profissionais de fora do DF 
abram um escritório ai. - Propomos a retirada desta exigência, pois ela limita a 
participação e encarece a mesma para profissionais de fora do DF, constituindo um 
favorecimento para os que ali habitam. Deve ser facultado ao contratado manter 
equipe permanente no DF ou viajar quando necessário, e se decidir manter sem 
exigência de criação de uma sede/escritório fora de sua origem. 8. O item 15.6 versa 
sobre a necessidade de alteração de uso e projeto de parcelamento de lotes para 
aprovação do projeto. Isso significa que há riscos de atrasos ou até cancelamento da 
execução do contrato caso esta aprovação atrase ou não ocorra? 

 
Realizado em 06/09/2018 às 12:17 
 
Resposta à consulta 13 
 
Para os pontos de 1-3 e 5 ver resposta à consulta 2, 8 e 11.  
 
Um dos objetivos do concurso é conseguir a sustentabilidade financeira e 
possibilidade de autogestão comunitária do Centro Multiuso, entretanto a forma de 
gestão todavia não está definida. 
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Com referência à composição do orçamento previsto para obra o valor foi calculado 
com referência nos índices do CUB com data base junho/2018, para uma área de 
4.000m². Com relação ao valor do projeto, este foi calculado baseado pela Tabela de 
Honorários do CAU. 
Não será necessário possuir  instalação fixa com CNPJ em Brasília, todavia é 
necessário que aja  um preposto fixo, com poderes decisórios  e que seja ou possa 
assinar a documentação pelo RRT. Sempre que preciso, a CODHAB poderá solicitar 
para reuniões em Brasília . Nesse caso, os custos de passagem e hospedagem são a 
cargo do escritório contratado.  
 
 
Consulta 14 
Em mapeamento e imagens aéreas fornecidas pelo Google foi possível observar a 
presença de um galpão industrial dentro dos limites do terreno. Podemos considerar a 
existência do edifício ou não? 

 
Realizado em 06/09/2018 às 17:12 
 
Resposta à consulta 15 
Ver resposta à consulta 11. 
 
 
Consulta 15 
O Centro multiuso deverá ter conexão com a área comercial? 

 
Realizado em 06/09/2018 às 18:42 
 
Resposta à consulta 15 
Ver resposta à consulta 8. 
 
 
Consulta 16 
Prezados, Sobre o galpão multiuso. A taxa de ocupação é de 1.670,90 m2 (70% de 
2.387,00 m2) Para essa área é pedido um “Galpão multiuso com planta livre e pé 
direito duplo (podendo existir mezanino)“. No entanto, o Coeficiente de 
Aproveitamento básico é 2 vezes a área do terreno, ou seja, 4.774,00 m2, o que obriga 
a criação de mais pavimentos. O que devemos respeitar, o edital ou a legislação? 
Obrigado. 

 
Realizado em 07/09/2018 às 09:39 
 
Resposta à consulta 16 
Ver resposta à consulta 06 
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Consulta 17 
Boa noite, esse concurso trata-se então de dois distintos edifícios, certo? Perguntas: 
poderão ser integrados ou dada qual no sua respectiva com acesso distintos?, 
poderão ter estacionamentos comuns? as áreas totais serão definidas pelos 
proponentes, baseadas no custo total da obra ? Serão equipamentos que funcionarão 
os três períodos, inclusive final de semana e deverão ter fechamento. Haverá vigia? O 
termo galpão é literal? Quanto ao auditório, poderá ser fornecida a capacidade? Por 
enquanto é só. Muito obrigado coordenador. 

 
Realizado em 07/09/2018 às 21:00 
 
Resposta à consulta 17 
Ver resposta à consulta 08 e 02. 
 
 
Consulta 18 
Porquê o galpão existente não está indicado no levantamento topográfico? Há alguma 
restrição quanto ao aproveitamento do mesmo? 

 
Realizado em  
10/09/2018 às 16:06 

 
Resposta à consulta 18 
Ver resposta à consulta 11 
 
 
Consulta 19 
Prezados, Os dois projetos - para a área Multiuso e área Comercial- precisam estar 
obrigatoriamente nos terrenos limitados pelo edital ou é possível integrar as duas funções? 
Obrigado.

 
Realizado em  
10/09/2018 às 18:05 

Resposta à consulta 19 
Ver resposta à consulta 08 
 
 
Consulta 20 
Quais os parâmetros que devemos observar para fazer o pré-dimensionamento das salas 
do Centro Multiuso tais como: auditório, biblioteca, galeria de artes visuais, etc? Existe 
uma área total a ser contemplada? 

 
Realizado em  
10/09/2018 às 18:48 
 
 

Resposta à consulta 20 
Ver resposta à consulta 02 
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Consulta 21 
Olá, tenho dúvidas sobre as seguintes questões: 1 - É permitido propor a dissolução do 
limite entre os dois lotes (equipamento e comercial) para que se possa projetar um só 
conjunto, que atenda ao programa inteiro, por exemplo que a área comercial fique dentro 
do lote do equipamento e vice-versa ? 2 - O programa não especifica nenhum tipo 
garagem ou estacionamento, mas o código de obras define para um programa análogo a 
construção de 1 vaga para cada 150 m² construídos. Devemos projetar os edifícios sem 
estacionamento? 

 
Realizado em  
10/09/2018 às 20:46 

 
Resposta à consulta 21 
Para o ponto 1 ver resposta à consulta 08. Para a definição do número de vagas de 
estacionamento será considerado quanto especificado no Código de Obras vigente – 
Lei 6.138, De 26 De Abril De 2018 no Anexo VI – 1 vaga cada 50m².  
 
 
Consulta 22 
A planta com topografia indica um desnível de mais de dois metros no sentido transversal 
ao terreno. No entanto, olhando no Street View esse desnível não parece ser tão grande. 
Poderiam confirmar a informação topográfica? 

 
Realizado em  
11/09/2018 às 15:00 

 
Resposta à consulta 22 
Para o desenvolvimento do projeto há de ser considerada a documentação fornecida 
na aba Bases do Concurso. O galpão e a contenção do aterro foram demolidos. 
 
Consulta 23 
Qual o Código de Obras e Edificações que deve ser aplicado no projeto?

 
Realizado em  
12/09/2018 às 09:19 
 

Resposta à consulta 23 
O candidato deverá seguir o determinado no Código de Obras do DF vigente – Lei 
6.138, De 26 De Abril De 2018. Disponível em: 
http://www.segeth.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/LEI_6138-
18_e_DECRETO-39272-18.pdf 
 
 
A coordenação do Concurso. 
 


