BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal
Concurso Público Nacional para Estudos
Preliminares de Arquitetura e Complementares
para Reforma do Edifício Sede da SEDHAB,
localizado no Setor Comercial Sul - Brasília - DF

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO Nº5
Passamos a transcrever e responder às seguintes consultas formuladas por profissionais
interessados em participar do certame, em conformidade com a manifestação da área
técnica responsável pelo concurso:

CONSULTA 14:
"A comunicação com o Ed. Sofia permanecerá?" (sic)
R – Não. Ver resposta à consulta 10.

CONSULTA 15:
"Gostaria de saber se a altura limite estabelecida pela legislação para áreas de cobertura,
neste caso específico, deve-se cotar a partir da laje ou do tipo da viga invertida" (sic)
R – Deve-se cotar 3,00m de altura (gabarito GB 0001/1 - Anexo V do Termo de Referência)
a partir da cota de coroamento de 25,55m, medida a partir do piso acabado da galeria no
térreo voltada para o leste (gabarito SCS-CE 2/1 - Anexo V do TR), o que coincide com o
topo das vigas invertidas. Poderão ultrapassar os 3,00m, somente caixas d’água e casas de
máquinas, tecnicamente justificáveis.

Resposta complementar para a CONSULTA 10:
R - Complementando a resposta à CONSULTA 10, esclarecemos que podem ocorrer nas
fachadas elementos visuais utilizados como meios de propagandas para edifícios públicos,
segundo as diretrizes da Lei Distrital 3035/2002 (Plano Diretor de Publicidade) e do Decreto
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Distrital 28134/2007 , constantes do Anexo V do Termo de Referência. Para ter acesso aos
anexos do Decreto 28134/2007, consultar sua publicação na Seção I do DODF nº 134 de
13/07/07 (ver em http://www.buriti.df.gov.br/ftp/), do qual reproduzimos a tabela abaixo
(anexo V do decreto) que trata do SCS-A, em questão. Reforçamos que não pode haver
qualquer avanço vertical junto às fachadas principais (leste e sul) do Edifício da Sedhab.
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