
 
 
 
 
 
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 
 
 

RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #4 
 
 
Consulta 25 
1 - Segundo o anexo IV o coeficiente básico de aproveitamento do solo é 2 o que 
resultaria em uma área computável próxima de 16.000 m² o que não seria exequível 
em função do orçamento disponível. Assim perguntamos se um projeto com 
coeficiente inferior ao básico será aprovável nos órgãos competentes? ou não 
ocorra? 

 
Realizado em 06/09/2018 às 12:17 
 
Resposta à consulta 25 
O projeto deve seguir os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Nº 803, de 
25 de abril de 2009 (PDOT/DF). Para eventuais dúvidas sobre a interpretação dos 
termos, consultar as definições contidas no próprio PDOT. 
 
 
 
Consulta 26 
Prezados, boa tarde! Tenho alguns questionamentos: 1 - Toda área comercial precisa 
ter pé-direito duplo? Precisa ser um galpão único ou pode ser separado em pequenos 
comércios? 2 - Existe linha de transporte púbico na região? onde estão posicionado 
as paradas? 3 - Existe ciclovia no local? Grato.

 
Realizado em 26/09/2018 às 17:09 
 
Resposta à consulta 26 
Para o primeiro questionamento ver resposta à consulta 02. É prevista a implantação 
de ciclovia ao longo da Avenida P1. As linhas de transporte público assim como os 
pontos de ônibus usuais podem ser consultados  via Google Maps, pois os pontos de 
ônibus informais, estabelecidos pelo uso da comunidade, não foram alterados. Os 
inscritos, no sentido de colaborar com a qualificação urbana da área e integrar o 
projeto ao espaço urbano existente, tem liberdade de propor mobiliário urbano no 
entorno imediato do lote, visto que a implantação de tais equipamentos estão em 
fase de planejamento.  
 
 
 
Consulta 27 
Boa tarde, O estacionamento de veículos pode ser feito com baias voltadas para a 
rua? conforme vagas já existentes? As vagas existentes pode contabilizar para o 
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calculo da edificação? Grato

 
Realizado em  
26/09/2018 às 17:53 
 
 
Resposta à consulta 27 
O número de vagas de estacionamento estabelecido pelo Código de Obras vigente – 
Lei 6.138, De 26 De Abril De 2018 no Anexo VI – 1 vaga cada 50m², refere-se às vagas 
a serem previstas dentro do perímetro do lote.  
 
 
Consulta 28 
Prezados, Sobre o galpão multiuso. A taxa de ocupação é de 1.670,90 m2 (70% de Lei 
6138, de 26 de Abril de 2018 Decreto nº39.272, de 2 de agosto 2018 no Art. 182. 1. 
Existe estacionamento público constante de planta registrada em cartório implantado 
até 100 metros do equipamento/terreno? 2. Em caso da não existência da questão 
acima de número 1, existe a possibilidade de propor estacionamento de angulo de 
90º dentro da poligonal do projeto (ANEXO II - SHSN_TR1_PLANTA PARCIAL), em 
específico na AVENIDA P1 - PREFEITO JOSIAS JOSÉ DE CASTRO no canteiro central, 
na face que dialoga com o terreno. 
 

 
Realizado em  
27/09/2018 às 16:55 
 
Resposta à consulta 28 
Ver resposta à consulta 27. 
 
 
Consulta 29 
De acordo com o anexo I "PARÂMETRO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO" A cota de 
soleira deverá ser fornecida pela Administração Regional competente, poderiam 
informar por gentileza? 

 
Realizado em  
27/09/2018 às 17:54 
 
Resposta à consulta 29 
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Conforme quanto determinando pela Secretaria de Gestão do Território e Habitação – 
SEGETH nos casos em que a norma é omissa, é aplicada a Portaria Conjunta 
n°008/2005 – SUCAR/SEDUH de 26 de Junho de 2005 que estabelece: 
   

 (...) 
 
Art. 2º. Nos locais onde houver definição em norma urbanística específica 
esta deverá ser aplicada conjuntamente com esta Portaria. 
 
Art. 3º. A definição da cota de soleira se dará da seguinte forma: 
 

I- Para os lotes ou projeções com uma edificação a ser 
implantada, com via de acesso principal definida em planta de 
urbanismo registrada em cartório, será definida a cota de 
soleira como sendo a média das cotas avaliadas, no menor 
sentido do lote, nas extremidades da testada do lote ou 
projeção, voltada para a via de acesso, com uma variação de 50 
cm acima ou abaixo do valor definido; 
 

II- Para os lotes ou projeções em que a NGB ou o PDL permitir a 
implantação de mais de uma edificação poderá ser definida 
mais de uma cota de soleira, sendo uma para cada edificação, 
levando em consideração sempre a proximidade da via de 
acesso e testada do lote, sendo obedecida a mesma variação 
do inciso I; 
 

III- Para os lotes ou projeções em que a NGB ou o PDL permitir a 
implantação de mais de uma edificação e com mais de uma via 
de acesso, poderá ser definida mais de uma cota de soleira, 
sendo uma para cada edificação levando em consideração a via 
de acesso mais próxima de cada edificação sendo obedecida a 
mesma variação do inciso I; 

 
IV-  Para os lotes ou projeções, pertencentes a parcelamentos em 

fase de implantação, a cota de soleira será definida como sendo 
a média das cotas avaliadas, no menor sentido do lote ou 
projeção, nas extremidades da testada 
do lote ou projeção, voltada para a via de acesso, com uma 
variação de 50 cm acima ou abaixo do valor definido. 

 (...) 
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Consulta 30 
O código D1, tabela 2 do Decreto n° 7.163, de 29 abr. 2010, aponta para escadas NE e 
EP até h ≥ 9m. A dúvida é a seguinte: 1. Os 9 metros de altura, conta a até o piso do 
ultimo pavimento, onde a escada desenvolve seu último lance, ou conta até a 
cobertura? 2. Qual seria a cota de soleira, para a partir dela, estabelecer os 9 metros 
de altura? 

 
Realizado em  
27/09/2018 às 19:36 
 
Resposta à consulta 30 
Para a classificação da edificação nos termos do Decreto n°7.1630, é considerada a 
altura total da edificação: do térreo até a última laje, independentemente da cota de 
soleira utilizada. 
 
 
 
Consulta 31 
Considerando a parte mais baixa do terreno o térreo e mais 3 pavimentos, ambos com 
3 metros de pé direto, pode ser classificado como edificação média D1 h ≥ 09 m? 

 
Realizado em  
28/09/2018 às 21:00 
 
Resposta à consulta 31 
Ver resposta à consulta 30. 
 
 
Consulta 32 
Em caso de edifícios paralelos (galpão comercial e função cultural), qual deve ser o 
recuo mínimo entre eles? 

 
Realizado em  
29/09/2018 às 09:13 
 
 
Resposta à consulta 32 
No caso de edificações paralelas, aplicam-se os artigos 99-103 da Lei n°2.105/1998 
que estabelecem afastamento mínimo de 3 metros entre as unidades. 
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Consulta 33 
A planta disponibilizada no site do concurso apresenta um sistema viário diferente do 
sistema existente. No sistema viário atual, as vias em sentido único separadas pelo 
canteiro central ocupam menos espaço do que na planta fornecida. Isso resulta em 
um grande espaço livre entre a via e o terreno do projeto. Olhando na direção do P Sul, 
se verifica o grande espaço entre a via e as casas. Minha pergunta é a seguinte: 
posso representar o sistema viário no estado atual ou devo representá-lo como 
apresentado na planta fornecida? 

 
Realizado em  
30/09/2018 às 10:41 
 
 
 
Resposta à consulta 33 
Devido a algumas interferências locais durante a obra, o traçado da via sofreu 
algumas alterações. Todavia como o Setor Habitacional Sol Nascente encontra-se em 
obras de urbanização, o as built ainda não foi  elaborado pelo consórcio encarregado 
da obra, de modo que de ser considerado os documentos integrantes da base do 
concurso. 
 
 
A coordenação do Concurso. 
 


