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ATA DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS CONCORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO 
NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA 
REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA SEDHAB, LOCALIZADO NO SETOR COMERCIAL SUL - 
BRASÍLIA – DF

 

Aos treze dias do mês de agosto de 2012, às 14h30, na Sede do IAB DF, localizada no 

Setor Comercial Sul, Edifício Oscar Niemeyer, Sala 206, em Brasília – DF, reuniram-se para 

a abertura dos trabalhos de avaliação das propostas concorrentes do Concurso Público 

de Estudos Preliminares de Arquitetura e Complementares para Reforma do Edifício Sede 

da SEDHAB, localizado no Setor Comercial Sul - Brasília - DF, o Presidente do IAB/DF 

Arq.Paulo Henrique Paranhos, os membros da Coordenação do Concurso, arquitetos 

Camilo Pablo de Lannoy e Manuela Dantas, e os membros da Comissão Julgadora, 

arquitetos Alfredo Britto, Vinícius Andrade, Luiz Otávio Rodrigues e o suplente  Rogério 

Pontes Andrade, indicados pelo IAB/DF e Diane Pereira de Sousa, Graco Melo Santos e a 

suplente Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro indicados pela SEDHAB. 

Face a impossibilidade do Arquiteto Graco Melo Santos de participar dos trabalhos do 

julgamento, a Coordenação convocou a Suplente Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro para 

substituí-lo.

 O Presidente do IAB/DF Arq. Paulo Henrique Paranhos, 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 e ressaltou a importância 

da prática de concursos públicos como uma modalidade de licitação mais transparente e 
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democrática.

O Coordenador do Concurso, Camilo Pablo de Lannoy e a Coordenadora Adjunta 

Manuela Dantas, leram perante a comissão o Edital do referido concurso e o Termo de 

Referência, de forma a nivelar as informações e sanar possíveis dúvidas relacionadas 

aos procedimentos para avaliação das propostas. Foi registrado que os documentos do 

Concurso foram previamente colocados à disposição da Comissão Julgadora. 

Foi informado que a Coordenação do Concurso recebeu 12 (doze) trabalhos enviados pelas 

equipes inscritas, todos considerados habilitados pela coordenação para o julgamento e 

identificados pelos seguintes números: 503392, 511780, 511987, 512362, 520729, 544005, 
549368, 557167,  570235, 581701, 582677 e 585940. 

Após a leitura da documentação do concurso, a Comissão Julgadora realizou visita técnica 

ao edifício sede da SEDHAB às 17h00 do dia 13 de agosto de 2012, tendo concluído os 

trabalhos às 18h50 e marcada a retomada destes para a manhã do dia seguinte.

 

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES CONCORRENTES 

No dia 14 de agosto às 9h00, os cinco membros da Comissão Julgadora, se reuniram na 

sede do IAB-DF com a presença dos coordenadores para dar início à análise dos trabalhos 

concorrentes.  A Coordenação leu novamente o item 5 do Termo de Referência – Critérios 

de Avaliação, de modo a balizar o processo de julgamento.

Nesse momento a Comissão Julgadora definiu o jurado Alfredo Britto como presidente e foi 

estabelecida a metodologia do julgamento constituída em fases subsequentes, conforme 

descrição a seguir:

1ª Fase: Avaliação Inicial dos Projetos

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

dos 12 (doze) Estudos Preliminares concorrentes. 

Com base nos critérios de avaliação estabelecidos, cada jurado fez a indicação dos projetos 

que não atenderam satisfatoriamente as exigências do Termo de Referência. Os trabalhos 

que receberam três votos ou mais foram submetidos a análise de todos os jurados que 

ratificaram a decisão de não encaminhá-los para a próxima fase.

A Comissão encaminhou para a segunda fase os trabalhos com as inscrições de número 

503392, 511780, 512362, 520729, 557167 e 570235.

2ª Fase: Avaliação Intermediária dos Projetos
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Foi realizado um debate sobre as principais características de cada projeto e por meio de 

uma análise comparativa, deliberou-se que os concorrentes de número 503392, 511780, 
520729, e 570235 passariam a etapa seguinte.

Nesta fase a Comissão Julgadora contou com o apoio de consultoria da Professora Doutora 

Claudia Amorim, especialista em iluminação natural e eficiência energética. 

3ª Fase: Seleção e Classificação dos Projetos a serem Premiados 

Tendo concluído a fase de seleção dos trabalhos candidatos à premiação, a Comissão 

Julgadora por unanimidade deliberou a seguinte classificação para o concurso:

3° Lugar – Proposta 570235

2° Lugar – Proposta 511780

1° Lugar – Proposta 503392

Por unanimidade a Comissão Julgadora decidiu conceder o título de menção honrosa à 

proposta 520729.

A indicação dos premiados baseou-se principalmente nas qualidades de proposição 

e concepção dos espaços e elementos construídos, nos requisitos de economicidade, 

funcionalidade, sustentabilidade ambiental, no atendimento ao programa de necessidades, 

na adaptação dos ambientes internos e na flexibilidade de uso do espaço.

 

Proposta 570235 – 3º colocado

 

O trabalho apresenta uma boa solução do pavimento térreo na sua relação com o espaço 

público, tratamento adequado dos elementos arquitetônicos, com poucas interferências 

estruturais e um correto atendimento às questões bioclimáticas. No entanto, foram 

consideradas insatisfatórias as soluções para aproveitamento da ventilação e iluminação 

natural proveniente do prisma (fachadas posteriores) e para as escadas e rotas de fuga.

 

Proposta 511780 – 2º colocado

Dentre as qualidades do trabalho, destacam-se a torre de circulação vertical, o 

aproveitamento da luz natural, a possibilidade de flexibilização do uso do espaço e a 

concepção dos elementos arquitetônicos. 

Porém, o júri considerou que seria fundamental a revisão do espaço proposto para o 

pavimento térreo e a superação das contradições das soluções bioclimáticas apresentadas.
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Proposta 503392 – 1º colocado

O trabalho se destaca pela excelente distribuição espacial, demonstrando um bom 

entendimento do funcionamento da SEDHAB; com uma solução de baixo impacto estrutural 

e uma concepção arquitetônica precisa, resultando em uma intervenção racional e 

econômica.

O júri recomenda rever as questões de circulação do público relacionadas à privacidade das 

áreas de trabalho.

Ao responsável pelo trabalho finalista, a Comissão Julgadora recomenda ainda que realize 

as devidas consultas prévias nos órgãos de aprovação de projetos e submeta à apreciação 

da SEDHAB, objetivando a verificação preliminar do cumprimento da legislação local.

Às 13h40 do dia 15 de agosto de 2012 foram encerrados os trabalhos de julgamento do 

Concurso Público de Estudos Preliminares de Arquitetura e Complementares para Reforma 

do Edifício Sede da SEDHAB, localizado no Setor Comercial Sul – Brasília.

 

Brasília-DF, 15 de agosto de 2012.

 

 

Alfredo Britto
Comissão Julgadora – Presidente do júri

Representante IAB/DF

 

 

Luiz Otávio Rodrigues
Comissão Julgadora

Representante IAB/DF

Vinícius Andrade
Comissão Julgadora

Representante IAB/DF
 
 

Diane Pereira de Sousa

Comissão Julgadora
Representante Administração Regional de 

Brasília– RA I

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro

Comissão Julgadora
Representante da SEDHAB
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