BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal
Concurso Público Nacional, em nível de Estudo
Preliminar, para contratação de Projeto Executivo de

Paisagismo e Arquitetura para o Centro de Exposição
Agropecuária de Planaltina,

Região Administrativa VI - Distrito Federal

ERRATA I DO EDITAL

NO ITEM 4.2
onde se lê:
(...) disponível na página www.concursossedhab.com.br, que enviarem (...)
leia-se:
(...) disponível na página www.concursossedhab.com.br//ceap, que enviarem (...)

NO ITEM 5.1
onde se lê:
(...) no período de 6 de junho a 6 de julho de 2012, e somente poderão ser
realizadas, por via eletrônica, no site oficial do concurso:
www.concursossedhab.com.br
leia-se:
(...) no período de 6 de junho a 23 de julho de 2012, e somente poderão ser
realizadas, por via eletrônica, no site oficial do concurso:
www.concursossedhab.com.br//ceap

NO ITEM 5.7
onde se lê:
(...) será aceita após o dia 16 de julho de 2012.
leia-se:
(...) será aceita após o dia 23 de julho de 2012.
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NO ITEM 6.7
onde se lê:
As 6 (seis) pranchas, cada uma em um arquivo individual em formato PDF, deverão
ser compactadas em um único arquivo (extensão .zip ou .rar, com tamanho máximo
de 25MB). Este arquivo compactado deverá ser enviado por meio do formulário
eletrônico da seção “envio dos trabalhos” da página do concurso da internet.
leia-se:
As 6 (seis) pranchas, cada uma em um arquivo individual em formato PDF, tamanho
máximo de 8MB cada, deverão ser enviadas separadamente por meio do formulário
eletrônico da seção “envio dos trabalhos” da página do concurso na internet.

NO ITEM 7.1
onde se lê:
(...) na página do concurso (www.concursossedhab.com.br) das 00h01min do dia 6
de junho de 2012 até às 23h59min do dia 16 de julho de 2012 (...)
leia-se:
(...) na página do concurso (www.concursossedhab.com.br//ceap) das 00h01min do
dia 30 de julho de 2012 até às 23h59min do dia 3 de agosto de 2012 (...)

NO ITEM 7.2
onde se lê:
O arquivo compactado, conforme especificação do Item 6.7, deverá ser enviado por
meio de formulário eletrônico na seção Envio dos Projetos da página do Concurso
e poderá receber o nome que melhor convier ao autor, uma vez que o sistema
renomeará o arquivo, seguindo um algoritmo aleatório para garantia do sigilo.
leia-se:
Os arquivos, conforme especificação do Item 6.7, deverão ser enviados por meio de
formulário eletrônico na seção Envio dos Projetos da página do concurso e poderão
receber o nome dque melhor convier ao autor, uma vez que o sistema renomeará os
arquivos, seguindo um algoritmo aleatório para garantia do sigilo.

NO ITEM 7.5
onde se lê:
Os documentos citados no Item 7.4 deverão ser compactados (extensão .zip ou .rar)
em um único arquivo e enviados no campo específico do formulário eletrônico, na
seção Envio dos Projetos, do site oficial do concurso.
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leia-se:
Os documentos citados no Item 7.4 deverão ser enviados no campo específico do
formulário eletrônico, na seção Envio dos Projetos, do site oficial do concurso.

NO ITEM 8.1
onde se lê:
A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) membros, sendo três indicados
pelo IAB/DF e 2 indicados pela SEDHAB. Os nomes serão divulgados
oportunamente.
leia-se:
A Comissão Julgadora será composta por 5 (cinco) membros titulares e 2 (dois)
suplentes, todos profissionais de arquitetura, sendo quatro (três titulares e um
suplente) indicados pelo IAB/DF e 3 (dois titulares e um suplente) indicados pela
SEDHAB. Os nomes serão divulgados oportunamente.

NO ITEM 8.2
onde se lê:
(...) durante os períodos de 28.07.2012 a 02.08.2012, com vistas a proceder ao
julgamento, em uma única fase (...)
leia-se:
(...) durante os períodos de 4 de agosto de 2012 a 9 de agosto de 2012, com vistas a
proceder ao julgamento, em uma única fase (...)

NO ITEM 8.12
onde se lê:
(...) avaliação considerados serão aqueles que constam no Termo de Referência do
Parque do Paranoá, sem ordem de importância.
leia-se:
(...) considerados serão aqueles que constam no Termo de Referência do Centro de
Exposição Agropecuária de Planaltina, sem ordem de importância.

NO ITEM 9.1
onde se lê:
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(...) a ser realizado no dia 3 de agosto de 2012, em local de livre acesso, a ser
informado oportunamente.
leia-se:
(...) a ser realizado no dia 10 de agosto de 2012, em local de livre acesso, a ser
informado oportunamente.

NO ITEM 9.2
onde se lê:
(...) acontecerá a partir do dia 10 de agosto de 2012, em local de livre acesso, a ser
informado oportunamente.
leia-se:
(...) acontecerá a partir do dia 17 de agosto de 2012, em local de livre acesso, a ser
informado oportunamente.

NO ITEM 11.1
onde se lê:
(...) dar-se-á a partir do dia 10 de agosto, após a entrega da documentação exigida.
leia-se:
(...) dar-se-á a partir do dia 17 de agosto de 2012, após a entrega da documentação
exigida.

NO ITEM 12.1
onde se lê:
(...) através da Internet (www.concursossedhab.com.br), conforme o Cronograma (...)
leia-se:
(...)

através

da

Internet

(www.concursossedhab.com.br//ceap),

conforme

Cronograma (...)

NO ITEM 12.2
onde se lê:
(...) através da Internet (www.concursossedhab.com.br), a partir das datas
determinadas (...)

o
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leia-se:
(...) através da Internet (www.concursossedhab.com.br//ceap), a partir das datas
determinadas (...)

NO ITEM 13.1
onde se lê:
Este Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura e Paisagismo para o
Parque do Paranoá se realizará no ano de 2012, segundo o seguinte cronograma:


Lançamento do Concurso | 5 de junho de 2012



Inscrições | 6 de junho de 2012 a 16 de julho de 2012



Consultas | 11 de junho a 16 de julho de 2012



Respostas às consultas | a partir de 18 de junho de 2012



Envio dos projetos | das 00h01min de 23 de julho de 2012 até às 23h59min de 27 de
julho de 2012



Julgamento | 28 de julho a 2 de agosto de 2012



Divulgação do resultado final do concurso | 3 de agosto de 2012



Abertura da exposição e assinatura do contrato | a partir de 10 de agosto de 2012

leia-se:
Este Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura e Paisagismo para o
Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina se realizará no ano de 2012, segundo o
seguinte cronograma:


Lançamento do Concurso | 5 de junho de 2012



Publicação no Diário Oficial | 11 de junho de 2012



Inscrições | 6 de junho de 2012 a 23 de julho de 2012



Consultas | 11 de junho a 23 de julho de 2012



Respostas às consultas | a partir de 18 de junho de 2012



Envio dos projetos | das 00h01min de 30 de julho de 2012 até às 23h59min de 3 de
agosto de 2012
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Julgamento | 4 de agosto a 9 de agosto de 2012



Divulgação do resultado final do concurso | 10 de agosto de 2012



Abertura da exposição e assinatura do contrato | a partir de 17 de agosto de 2012

NO ITEM 14.6
onde se lê:
(...) a SEDHAB reserva-se também o direito de descontratar os serviços com o
segundo classificado que passará a ser o primeiro classificado (...)
leia-se:
(...) a SEDHAB reserva-se também o direito de contratar os serviços com o segundo
classificado que passará a ser o primeiro classificado (...)

