Respostas às consultas - Primeira Etapa – bloco 2 (18/01/2017 a 25/01/2018).

21)

Bom dia. Sobre as fotos aéreas disponibilizadas, existe um mapeamento deste
material? É difícil identificar as regiões precisamente. Grato.

R. No Mapa dinâmico da Orla, disponível nas bases do Concurso, é possível identificar a
localização e orientação das fotos, além de outras informações importantes para o
desenvolvimento da proposta:
i)

Em https://www.geoportal.segeth.df.gov.br/orla/, clique no ícone camadas.

ii) À esquerda da tela abrirá os seguintes grupos de informações em destaque:
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iii) Clique em fotos e habilite o campo Fotos
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iv) Clique na foto que deseja visualizar, à direita aparecerá a foto como pré-visualização;

v) Ao clicar na pré-visualização, a foto será aberta em outra aba;
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22)

No Edital, item 14.2.4, informa que deverá ser apresentado "certidão de pessoa
jurídica regular junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou nos demais
Conselhos ou órgãos equivalentes;". Certidão jurídica regular junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) está dentre os Conselhos ou órgãos
equivalentes, aptos a participar do concurso?

R. Sim, está. Conforme itens 5 e 14 do Edital.
23)

No Pdf dos modelos de pranchas ao clicar aparece em branco. existe outro arquivo?
R. Não existe outro arquivo. O arquivo disponível possui seis pranchas tamanho A1 em

branco constando a numeração de 1/6 a 6/6 e as logomarcas do concurso. Ao abrir o arquivo e
selecionar o zoom para visualizar página inteira é possível visualizar.

Figura1: Visualização de uma prancha do arquivo modelo_prancha_concurso_orla_livre.pdf

Figura

2:

Carimbo

existente

no

canto

inferior

direito

do

arquivo:

modelo_prancha_concurso_orla_livre.pdf
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24)

Boa tarde, posso me inscrever sendo Arquiteta empresária individual ?
R. Sim, desde que atenda as exigências dos itens 5 e 12 do Edital;
é necessária a inscrição de uma equipe técnica , não poderia ser somente um
arquiteto ?
R. Na fase de inscrição não é necessário apresentar a equipe técnica, no entanto, no
envio do Masterplan sim, conforme item 5.6 e 6.7 da Retificação do Edital, publicada
no DODF Nº13 de 18 de janeiro de 2018;
Caso seja necessária a inscrição de uma equipe, a mesma precisa estar vinculada ao
CNPJ cadastrado ?
R. Sim, conforme item 14 do Edital.

25)

Boa noite, gostaria de saber se apenas pessoas jurídicas podem participar do
concurso.

R. Sim
Duas pessoas físicas podem se inscrever, sendo uma delas o coordenador? Grato
pela atenção

R.

Não,

ver

resposta

02

e

04,

publicadas

no

endereço

eletrônico

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/respostas-consultas, Respostas às Consultas –
Primeira Etapa – Bloco 1.

26)

minha inscricao foi com o email errado e agora nao consigo acessar ou fazer novo
cadastro

R. O interessado que não receber o e-mail de confirmação de inscrição, em até 24h,
deve entrar em contato com a coordenação do concurso pelo e-mail:
concurso.orlalivre@segeth.df.gov.br e aguardar as instruções de procedimento.

27)

boa tarde , acabo de fazer a inscricao e nao consigo acessar pois dizem que os
dados nao conferem. nao recebi nenhuma confirmacao no email e isso me faz
pensar que alguma letra do email esta errada. tentei recurperar os dados de
inscricao com o email e data de nascimento e tb nao consigo. o CPF cadastrado
foi XXXXXXXXX-XX e cnjp XX.XXX.XXX/XXX-XX. O email correto é o
XX.XXXXXXXXXXXX.XXXXXX@gmail.com e data de nascimento XX de
XXXXXXXXX de XXXX. . aguardo uma resposta de como poderei consertar isso
ou um telefone para ligar. obrigado
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(Nota: a coordenação do concurso omitiu os dados declarados na consulta para
manter o sigilo dos participantes)

R. Ver resposta número 26.

28)

Estimados coordenadores, sou sócia de escritório de arquitetura (Pessoa Jurídica)
que será inscrito no Concurso Orla e participarei na minha equipe de concurso
enquanto coautora. Meu marido ocupa um cargo comissionado na Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF. Em relação ao
estabelecido no item 5.11 e especificamente no tocante aos itens 5.11.6 e 5.11.2
do Edital, entendo que meu vínculo conjugal anteriormente exposto não seja motivo
de impedimento de minha participação e de minha empresa no referido certame.
Poderiam confirmar, junto à assessoria jurídica do Concurso, se meu entendimento
está correto?

R. Seu entendimento está correto.

29)

O Masterplan a ser entregue no concurso inclui todas as margens do Lago Paranoá
ou apenas as áreas 1, 2 e 3 apontadas no press kit?

R. As propostas devem estar de acordo com o descrito no item 10 do Edital. O press
kit é meramente ilustrativo e não deve ser considerado como parte do Edital.

30)

Gostaria de saber se será disponibilizado arquivo com a batimetria do lago Paranoá
(mapeamento topográfico do fundo do lago)? Obrigada.

R. Não será disponibilizado batimetria do Lago Paranoá.

31)

Professores de educação básica efetivos da Secretaria de Estado de Educação do
DF serão enquadrados como membros do "servidores efetivos, empregados
públicos, ou ocupantes de cargo comissionado do complexo administrativo do
Distrito Federal", não podendo participar do concurso, conforme 5.11.1 do Edital?

R. Sim
32)

Boa tarde!! É necessário ter pessoa jurídica para inscrição no concurso? Obrigada

R.

Sim,

ver

resposta

02

e

04,

publicadas

no

endereço

eletrônico

http://concurso.orlalivre.df.gov.br/respostas-consultas, Respostas às Consultas –
Primeira Etapa – Bloco 1.
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