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RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #5 
 
 
Consulta 34 
Para o centro multiuso, deverá ser previsto entrada única para acesso da função 
cultural? ou podemos prever acessos independentes dos blocos? Grato

Realizado em  
01/10/2018 às 18:32 

 
Resposta à consulta 34 
Os inscritos tem liberdade de proposição entretanto, é importante buscar soluções de 
controle de acessos para garantir a gestão de cada um dos espaços com funções 
diferentes. 
 
 
 
Consulta 35 
Prezados! Onde foram postados os Blocos de resposta nº 2 e nº 3?

Realizado em  

02/10/2018 às 09:55 

Resposta à consulta 35 
Os Blocos de Resposta nº 2 e nº 3 foram postados na aba Respostas às Consultas, com 
links disponibilizados também na aba Informes do site do certame. 
 
 
 
Consulta 36 
Olá! Seria possível saber para que serve o acervo técnico? Não queria projetar um 
simples depósito sem saber o que deve ser armazenado dentro ou se deve ter mesas 
para manipulação etc. Grata. 

 
Realizado em  
02/10/2018 às 16:09 
 
Resposta à consulta 36 
Para a participação deve-se cumprir as condições estabelecidas no Edital. No item 19.5. 
“A qualificação técnica completar-se-á com a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Comprovante de vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de 
contrato de trabalho ou qualquer outro vínculo trabalhista; b) Comprovante de 
regularidade de todos os profissionais responsáveis técnicos pelos Projetos 
Complementares junto ao CAU ou ao CREA, mediante apresentação de “Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Física” vigente. c) Comprovação de aptidão da Atividade 
pertinente, mediante Atestado(s) de Capacidade Técnica compatível com as 



 
 
 
 
 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA 
CENTRO MULTIUSO SOL NASCENTE #01 E ÁREA COMERCIAL ADJACENTE - ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL SOL NASCENTE, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA – RA IX 
 

 
características do objeto deste Concurso, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado; que comprove(m) a experiência da empresa na prestação de serviço 
pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação.” O atestado de 
Capacidade Técnica ocorrerá no momento da habilitação da pessoa jurídica indicada 
pelo responsável técnico pelo projeto. 
 
A proposta deve contemplar a criação de um galpão para uso comercial. É importante 
que o projeto possua versatilidade que permita facilmente adaptações para receber os 
diversos usos possíveis para uma edificação dessa natureza. 
 
 
 
Consulta 37 
Boa tarde, Qual vínculo o responsável técnico indicado na inscrição precisa ter com a 
pessoa Jurídica indicada? 

 
Realizado em  
03/10/2018 às 12:59 
 
Resposta à consulta 37 
No momento da inscrição não há necessidade de comprovação de vínculo entre o 
Responsável Técnico pelo projeto e a Pessoa Jurídica indicada. A Pessoa Jurídica será 
a contratada para o desenvolvimento do projeto vencedor do certame de modo , para 
essa etapa, o responsável técnico deverá ter algum vínculo com a empresa para o 
desenvolvimento do projeto e contratação. 
 
 
 
Consulta 38 
Olá. No que diz respeito à composição do material de envio; deverá ser reservada na 
posição do selo uma faixa sem conteúdo ao longo de toda a prancha? Apenas sob o 
selo? Ou é possível utiliza-la em sua totalidade com o selo sobreposto a imagens ou 
diagramas? Obrigado. 

 
Realizado em  
03/10/2018 às 14:26 
 
Resposta à consulta 38 
Não há necessidade de se preservar uma faixa vazia desde que os elementos gráficos 
presentes no modelo de prancha disponibilizado nas Bases do Concurso estejam 
visíveis e em primeiro plano e sejam preservados em sua posição, proporções, cor, etc. 
 
 
 
Consulta 39 
Caros. Considerando a abrangência nacional desse concurso, e de que provavelmente 
a maioria dos participantes não terão acesso ao local, seria de grande valia para 
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oresultado final se a equipe do Codhab disponibilizasse fotos do entorno na situação 
atual, uma vez que no street view as imagens são de 2016. Gratos 

 
Realizado em  
03/10/2018 às 14:46 
 

 
Resposta à consulta 39 
Iremos disponibilizar novas imagens do local nas Bases do Concurso. 
 
 
 
Consulta 40 
O mezanino pode ter um único acesso ou deve estar ligado individualmente às lojas de 
planta terrea? 

 
Realizado em  
09/10/2018 às 20:51 
 
 
Resposta à consulta 40 
É importante que o mezanino tenha ao menos um acesso direto às áreas comerciais 
localizadas no térreo. 
 
 
 
Consulta 41 
Prezados, Fiz minha inscrição em 25/09 , o boleto já aparece como pago, entretanto 
não aparece como inscrição homologada ainda está como ''processando'', qual o 
prazo para a homologação? grata, 

 
Realizado em  
15/10/2018 às 10:53 
 
 
Resposta à consulta 41 
Todas as inscrições cuja a taxa de inscrição consta como paga e que não apresentem 
nenhuma irregularidade no seu cadastro, já estão sendo analisados pela Comissão 
Permanente de Licitação (CPL) desta CODHAB/DF, para fins de homologação. 
Conforme item 9.5 do Edital, as inscrições serão homologadas no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis do processamento do pagamento do boleto. A comunicação de 
homologação será enviada para o endereço eletrônico fornecido no ato da inscrição, 
bem como ficará disponível para visualização na Área Restrita do Candidato. 
  
 
 
A coordenação do Concurso. 


