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RESPOSTA ÀS CONSULTAS – BLOCO #1 

 

Consulta 01 
O OBJETO PARA ENTREGAR EM NOVEMBRO CONSISTEM EM PROJETO DE 
ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES. ?????? 

 
Realizado em 29/08/2018 às 11:03 
 

Resposta à consulta 01  
Não,  a proposta deverá ser entrega em nível de Estudo Preliminar, nos termos do 
item 22.1 do Edital:  
“As propostas deverão ser apresentadas em nível de Estudo Preliminar (conforme 
definição da ABNT na NBR 13532), observando-se rigorosamente as normas 
descritas neste item, valendo-se os inscritos do modelo de prancha disponibilizado 
na área de “Bases do Concurso”, no site oficial do Concurso 
(http://www.codhab.df.gov.br/concursos/centro-multiuso ), de maneira a uniformizar 
a avaliação da Comissão Julgadora e a preservar o sigilo de autoria até o final do 
julgamento.”  

 

 

Consulta 02 
Existe alguma referência de área mínima, ou aproximada, para os ambientes previstos 
no programa de necessidades? Existe alguma referência para o número de salas 
multiuso, de ateliês e de galerias de artes visuais? Existe alguma referência da 
quantidade de servidores que trabalhará no Centro? Existe alguma referência do 
público a ser atendido, ou mais especificamente do público máximo - ou de referencia 
- a estar simultaneamente no Equipamento Público objeto deste concurso? Obrigado. 

 
Realizado em 29/08/2018 às 17:43 
 

Resposta à consulta 02 
Não, por tratar-se de um programa de necessidades com uma grande abrangência de 
usos e necessária versatilidade e adaptabilidade do espaço para as mais diversas 
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funções que um Centro Multiuso comunitário pode abarcar, a definição das áreas, 
capacidade e função principal dos espaços é parte do trabalho a ser desenvolvido, 
possuindo os inscritos liberdade de proposição. Conforme as Especificações 
Técnicas disponibilizadas em Bases Do Concurso, “o programa de necessidades que 
segue, relaciona sugestões de espaços ou atividades mínimas previstas para 
ocorrerem no local e que são desejáveis, o que não impede a inclusão de novas 
funções ou áreas específicas, já que o programa de um projeto de centro Multiuso 
deve abarcar múltiplas atividades. É importante que o projeto defina espaços 
versáteis e, sempre que possível, de múltiplos usos, de modo que a futura edificação 
possa se adequar aos desejos e transformações da recente comunidade do Sol 
Nascente e a diversidade de manifestações culturais. Da mesma forma, o Galpão 
Comercial deverá oferecer um espaço versátil para viabilizar a geração de renda para 
a gestão do Centro Multiuso.” 
 
 
 
Consulta 03 
Há necessidade, ou indicação, de estacionamentos? Existe alguma indicação da 
quantidade de cada ambiente listados no plural no programa de necessidades? Existe 
alguma indicação de áreas mínimas? obrigado, 

 
Realizado em 29/08/2018 às 20:53 
 
Resposta à consulta 03 
Há necessidade de estacionamentos. O candidato deverá seguir o determinado no 
Código de Obras e Edificações do DF. Não existem indicação de quantidade mínima 
de ambientes sugeridos, cabe ao inscrito propor o que julgar mais adequado para o 
bom funcionamento da proposta. Não existe exigência de áreas mínimas para o 
programa de necessidades, desde que observada a legislação vigente, em especial o 
Obras Código de Obras e Edificações do DF. 
 
 
 
Consulta 04 
É uma pena ver a CODHAB pedindo que se tenha CNPJ. Isso limita muito a 
participação de arquitetos que recém formado, que estão atualizados, mas que 
devido ao pouco tempo e inclusive a falta de dinheiro não conseguem ter um CNPJ 
(que é caro). Isso é uma atitude classicista, privilegiando ou mesmos de sempre já 
estabelecidos no mercado, dando pouca abertura pra quem esta começando. o CNPJ 
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poderia ser pedido apenas se a pessoa fosse consagrada vencedora, pelo menos teria 
o dinheiro do premio pra abrir um CNPJ. 

 
Realizado em 29/08/2018 às 22:47 
 

Resposta à consulta 04 
Para a participação deve-se cumprir as condições estabelecidas no Edital. No item 
9.2. do Edital, integrante das Bases do Concurso, “no momento da inscrição deverá 
ser preenchido formulário de identificação do profissional responsável técnico e da 
pessoa jurídica para eventual futura contratação, no campo específico indicado na 
área de “Inscrições”, no site oficial do Concurso 
(http://www.codhab.df.gov.br/concursos/centro-multiuso).”.  

 

 

Consulta 05 
As propostas devem ser apresentadas em nível de estudo preliminar? 

 
Realizado em 29/08/2018 às 23:10 
 

Resposta à consulta 05 
Sim. Ver resposta à Consulta 01. 

 

 

Consulta 06 
Prezados, Considerando o valor maximo da obra, cerca de 5.200.000, dividindo-a pelo 
valor medio do CUB do SINDUSCON/DF para este tipo de obra, temos uma area 
maxima de cerca de 3.700 m2. Nao encontrei no edital uma expectativa de area 
maxima e esta me parece pequena pelo porte do terreno e pelo programa. Voces vao 
definir essa area maxima? 

 
Realizado em 31/08/2018 às 10:29 
 

 

http://www.codhab.df.gov.br/concursos/centro-multiuso)
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Resposta à Consulta 06 
O participante tem liberdade de proposição e deve seguir a Legislação e as 
orientações disponibilizadas na aba Bases do Concurso. No ANEXO I - PARÂMETRO 
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, disponível nas Bases do Concurso, estão 
relacionados os parâmetros urbanísticos a serem observados em relação ao lote para 
o Centro Multiuso e Área Comercial Adjacente. 

 

 

Consulta 07 
existirá um programa mais detalhado? com metragens maximas? ou teremos que 
usar o CA e TO como referência apenas? 

 
Realizado em 02/09/2018 às 13:02 
 

Resposta à consulta 07 
Ver respostas às Consultas 03 e 06. 
 

 

Consulta 08 
Programa muito curto. Quando na projetação devo considerar imoveis distintos 
assim como suas atividades ou como uma unidade atendendo as áreas fornecida 
proporcionalmente os itens cultura e comercio. Existe galpão e estrutura nos imoveis, 
estes devem ser considerados ou demolidos haverá reurbanização no aglomerado 
próximo aos terrenos. este aglomerado deve participar do contexto. 

 
Realizado em 03/09/2018 às 08:05 
 

Resposta à consulta 08 
A divisão de lotes é uma sugestão de zoneamento e pode ser tratado como um lote 
único para o Centro Multiuso que englobe as atividades culturais e comerciais na 
proporção especificada. Atualmente não existe qualquer edificação no lote. O entorno 
do lote para o Centro Multiuso encontra-se urbanizado conforme projeto 
disponibilizado em Documentos Técnicos, em Bases do Concurso. De acordo com a 
Especificação Técnica de Concurso nº 04/2018, item 4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
TÉCNICAS, “O Projeto, que deverá configurar-se como um todo 
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Aproveitar-se da configuração do terreno, considerando a articulação da proposta ao 
contexto urbano em que se insere e aos seus elementos naturais;”. 
 
 

 

Consulta 09 
CNPJ PRA QUE? Pra limitar e excluir participantes recem formados?? So se for. 
Concurso de projeto deveria permitir que esses participantes recem formados e ainda 
sem condições de abrir uma empresa pudessem participar. uma vergonha 

 
Realizado em 04/09/2018 às 00:50 
 

Resposta à consulta 09 
Ver resposta à consulta 04. 
 

 

Consulta 10 
O edital diz: "O lote destinado ao Centro Multiuso possui uma área de 
aproximadamente 5.785,00 m², enquanto a área destinada ao galpão comercial tem 
aproximadamente 2.387m²." porem não define a área máxima das edificações em 
cada lote. Esta informação será divulgada? 

 
Realizado em 04/09/2018 às 17:09 
 

Resposta à consulta 10 
Ver resposta à consulta 06. 

 

 

Consulta 11 
Olá Gostaria de saber se devemos considerar a construção existente para 
desenvolvimento da prosposta de arquitetura? Grato. 

 
Realizado em 05/09/2018 às 15:16 
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Resposta à consulta 11 
O terreno encontra-se completamente atualmente livre de qualquer edificação. 
 
 
 
 
Consulta 12 
Boa noite, Gostaria de saber se a construção aparentemente abandonada existente 
hoje no terreno (ao menos consta nas imagens do Google street view) destinado ao 
objeto do concurso irá ser demolida, preservada ou esta decisão caberá a solução 
projetual dos estudos apresentados no certame. No caso de uma das duas últimas 
opções serem verdadeiras, gostaria de perguntar se haverá a divulgação de eventual 
as built e levantamento técnico sobre as condições do edifício. No caso de ser 
demolida seria importante saber se o material de demolição poderá ser reaproveitado 
ou não na construção do edifício objeto deste concurso. Grato 

 
Realizado em 05/09/2018 às 19:24 
 
Resposta à consulta 12 
Ver resposta à consulta 11. 
 
 
 
 
 

A coordenação do Concurso. 

 


