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BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM 
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, 

EM NÍVEL DE ESTUDO PRELIMINAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

PAISAGISMO E ARQUITETURA PARA O PARQUE DO PARANOÁ, REGIÃO ADMINISTRATIVA 

VII – DISTRITO FEDERAL 

 

1
a
 ETAPA DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA DOS CONCORRENTES FINALISTAS 

 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2012, às 17h, na Sede do IAB DF localizada no Setor 

Comercial Sul, em Brasília – DF, reuniram-se para a abertura dos trabalhos da 1a Etapa de 

avaliação dos estudos preliminares concorrentes e escolha dos três finalistas do Concurso 

Público Nacional, em Nível de Estudo Preliminar, para Contratação de Projeto Executivo de 

Paisagismo e Arquitetura para o Parque do Paranoá, Região Administrativa VII – Distrito 

Federal, o Conselheiro do IAB/DF, Thiago Teixeira de Andrade; os membros da 

Coordenação do Concurso Parque Do Paranoá – IAB/DF, arquitetos Gustavo Abrahão 

Costa e Larissa Olivier Sudbrack, e os membros da Comissão Julgadora do Concurso, 

arquitetos Giancarlo Gregorio e Artur de Holanda, indicados pela SEDHAB, Decio Tozzi, 

Gilson Paranhos e José Armênio Brito Cruz, indicados pelo IAB-DF.  

Concurso Público Nacional, em nível de Estudo 

Preliminar, para contratação de Projeto Executivo 

de Paisagismo e Arquitetura para o  

Parque do Paranoá, Região Administrativa VII – 

Distrito Federal 
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O Conselheiro do IAB/DF, Thiago Teixeira de Andrade, agradeceu aos membros da 

Comissão Julgadora pela sua presença, assim como à SEDHAB pelo convite feito ao 

Instituto de Arquitetos do Brasil para a organização do Concurso. 

A Comissão Julgadora realizou visita técnica ao terreno às 14h do dia 6 de agosto de 2012 

para reconhecimento das condicionantes locais.  

Aos sete dias do mês de Agosto, às 9:30, iniciaram-se os trabalhos de julgamento.   

A comissão julgadora se pronunciou para que fosse eleito um membro presidente do júri. Foi 

eleito por unanimidade o arquiteto Gilson Paranhos. 

O Coordenador do Concurso, Gustavo Abrahão Costa, registrou que os documentos do 

Concurso foram previamente colocados à disposição da Comissão Julgadora. Informou 

ainda que a Coordenação do Concurso recebeu 12 (doze) trabalhos enviados pelas equipes 

inscritas. Como preâmbulo, o Coordenador do Concurso resumiu os termos do Edital e do 

Programa de Necessidades do Concurso e respondeu às dúvidas e observações dos 

membros da Comissão Julgadora. Em seguida, relatou os procedimentos de recebimento, 

verificação e preparação dos trabalhos inscritos e informou a constatação do 

descumprimento de determinações do Edital em 02 (dois) trabalhos. Os trabalhos foram 

considerados não habilitados pelas seguintes razões:  

 2 (dois) trabalhos não apresentaram em suas pranchas a planilha de custos, 

conteúdo obrigatório citado no Termo de Referência deste concurso, em seu item 

8.1.4, citado também no Edital, item 6. 

Após detalhar as irregularidades observadas nos trabalhos, submeteu à palavra final da 

Comissão Julgadora a opção pela desclassificação dos mesmos. A Coordenação do 

Concurso, tendo consultado a Comissão Julgadora sobre os 2 (dois) trabalhos, considerou 

então que os projetos codificados com os números: 215729 e 276704 fossem  retirados do 

conjunto de trabalhos a serem premiados. Os demais 10 (dez) estudos preliminares fossem 

considerados “concorrentes”, nos termos do Edital do Concurso, representados pelos 

números: 207352, 211824, 224627, 228857, 229218, 258396, 263138, 291227, 293134, 

293164. 

Reunida para os trabalhos de julgamento, a Comissão estabeleceu como critério básico 

considerar conceitos de caráter metodológico de avaliação de qualidade de espaços e sua 

relação com o parque e entorno. Outros critérios considerados foram o atendimento ao 

programa de necessidades; aspectos ambientais e históricos; independência das 

circulações de pedestres e de veículos; conceitos de contemporaneidade do projeto; relação 

entre o parque, a cidade e a comunidade local; a espacialidade e a distribuição dos edifícios; 

além de todos os itens mencionados no item 5 do Termo de Referência - Critérios de 

Avaliação. 

 

 



 

3 
 

Concurso Público Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para o 
Parque do Paranoá | Região Administrativa VII - Distrito Federal 

 

 

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES CONCORRENTES EM QUATRO FASES 

Antes do início das discussões de projeto a comissão julgadora leu novamente o item 5 do 

Termo de Referência – Critérios de Avaliação, de modo a balizar a primeira fase de 

avaliações.  

Como critério de escolha da primeira fase decidiu-se que qualquer trabalho concorrente que 

recebesse a indicação de pelo menos um dos membros da Comissão Julgadora seria 

encaminhado à fase seguinte de julgamento. 

O julgamento se distribuiu em fases de diferentes complexidades, conforme descritas 

abaixo: 

 

1ª Fase: Avaliação Inicial dos Projetos  

07 de Agosto  

Dedicada ao conhecimento e à análise individual, pelos membros da Comissão Julgadora, 

dos 10 (dez) Estudos Preliminares concorrentes.  

Após análise a Comissão pré-selecionou 5 (cinco) dos trabalhos: 258396, 263138, 291227, 

293134, 293164.   

 

2ª Fase: Avaliação Intermediária dos Projetos 

07 de Agosto  

Procedeu-se a análise de cada um dos trabalhos selecionados pelos membros integrantes 

da Comissão Julgadora, atendendo aos conceitos estabelecidos como princípios. 

Após a exposição dos pontos de vista individuais, procedeu-se à análise conjunta que 

permitiu identificar com clareza os aspectos positivos e negativos de cada proposta. 

 

3ª Fase: Verificação e Discussão 

07 de Agosto  

Dedicada ao conhecimento e à análise individual mais aprofundada, pelos membros da 

Comissão Julgadora, dos 5 (cinco) Estudos Preliminares concorrentes, pontuando aspectos 

positivos e negativos de cada proposta. A avaliação concentrou-se primordialmente nas 

questões relacionadas à implantação do parque e sua relação com o entorno imediato e 

com o restante da cidade do Paranoá. Houve também abordagem de questões contidas no 

termo de referência do concurso, tais como, aspectos históricos do local, zoneamento nos 

seus aspectos de áreas livres, áreas ocupadas e implantação do sistema de circulação de 
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veículos e pedestres, os sistemas construtivos adotados, a acessibilidade e a valorização 

das visuais e aspectos ecológicos e de sustentabilidade do Parque. 

Após análise a Comissão indicou por unanimidade 3 (três) dos trabalhos classificados como 

finalistas: 258396, 263138, 291227. 

 

4ª Fase: Deliberação 

08 de agosto 

A fase de deliberação foi destinada à verificação das três propostas selecionadas a três 

aspectos cruciais estabelecidos no termo de referência do concurso, quais sejam: 

a) Item 4 - Orientações para o Projeto; 

b) Item 5 – Critérios de avaliação; 

c) Item 7 – Programa mínimo de necessidades; 

 

Tendo concluído a fase de validação das propostas finalistas, a comissão julgadora, 

considerando que o julgamento do presente concurso constitui o início do processo de 

desenvolvimento do projeto do Parque do Paranoá, por unanimidade, deliberou:  

 3º lugar – proposta 291227 

 2º lugar – proposta 258396 

 1º lugar – proposta 263138 

Esta indicação baseou-se nas qualidades programáticas, conceituais e de desenho 

apresentadas pelos projetos, ressaltando-se os seguintes aspectos: 

 

3º lugar – proposta 291227 

 Trajeto interessante com presença de atrativos ao longo do percurso; 

 Análise consistente em relação às visuais, drenagem e usos; 

 Concepção original da edificação principal compacta; 

 Solução bem estruturada quanto à presença do elemento água. 
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2º lugar – proposta 258396 

 Bom planejamento paisagístico; 

 Destaque para o sistema de captação das águas; 

 Boa integração parque/cidade; 

 Proposta baseada em parâmetros concretos de viabilização de implantação do 

projeto. 

 

1º lugar – proposta 263138 

 Importante elemento integrador através da cobertura constituída de brise horizontal 

que abrigará múltiplas atividades de convívio comunitário; 

 Preservação e reutilização de elementos de construção e de paisagismo que 

refletem a história da população através da integração entre edifícios recuperados 

com elementos que garantem a unidade e a sustentabilidade do conjunto; 

 A proposta denota uma sensibilidade cultural apurada por meio da proposição de 

elementos de contemporaneidade estética; 

 Excelente fundamentação teórica do projeto, que se reflete em seu desenho e 

técnicas projetuais e conceituais; 

 Integração do parque com a cidade; 

 Preservação e atenção às questões ambientais e às nascentes; 

 Adequada solução de sistema viário; 

 Recomendações para o desenvolvimento do projeto vencedor: 

 Especificar madeira certificada ou de origem legal para as construções previstas; 

 Detalhar no desenvolvimento do Projeto Executivo a localização precisa de todos os 

equipamentos presentes no programa mínimo de necessidades do Termo de 

Referência. 
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A Comissão Julgadora faz ainda uma importante ressalva com relação à reconstrução da 

Igreja São Geraldo que se insere no Parque do Paranoá. 

A recomendação é que seja observada a Carta Internacional sobre Conservação e 

Restauração de Monumentos e Sítios – Carta de Veneza, de maio de 1964, da qual o Brasil 

é signatário.  

 

Às 14h00 foram encerrados os trabalhos do Concurso Público de Estudos Preliminares de 

Arquitetura e Paisagismo para o Parque do Paranoá. 

 

 

Brasília, 8 de agosto de 2012. 

 

 

 

Gilson Paranhos 
Comissão Julgadora – Presidente do júri 

Representante IAB/DF 
 

 

 

Decio Tozzi 
Comissão Julgadora 

Representante IAB/DF 
 
 
 

José Armênio Brito Cruz 
Comissão Julgadora 

Representante IAB/DF 

 

 

 
Artur de Holanda 

 Comissão Julgadora 
Representante Administração Regional do 

Paranoá – RA VII 
 
 
 
 

Giancarlo Gregorio  
Comissão Julgadora 

Representante IBRAM 
 
 
 
 
 

Gustavo Abrahão Costa 
Coordenador 

 
 

Larissa Olivier Sudbrack 
Coordenadora Adjunta  

  

 

 


