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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do 

Distrito Federal - SEDHAB, como entidade promotora, com o apoio do Instituto de Arquitetos 

do Brasil - Departamento do Distrito Federal – IAB/DF, entidade organizadora, apresentam 

este Termo de Referência que contempla o Programa de Necessidades e expõem as 

diretrizes conceituais e projetuais a serem consideradas na concepção do Estudo Preliminar 

e dos futuros Projetos Executivos de Paisagismo, de Arquitetura e Complementares, objeto 

do Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para o Centro de Exposição 

Agropecuária de Planaltina (CEAP). 

 

1. OBJETO 

 

Concurso Público Nacional de Arquitetura e Paisagismo para seleção de Estudo 

Preliminar e ulterior contratação de Projetos Executivos de Urbanização, Arquitetura, 

Paisagismo e Complementares para Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina 

(CEAP), situado na Região Administrativa de Planaltina – RA VI. 

A escolha da melhor proposta será feita com base no material apresentado na forma 

de Estudo Preliminar dos Projetos de Paisagismo e Arquitetura, de Estimativas de Custos e 

de Memorial Descritivo, conforme discriminado no item 8 – Escopo dos Projetos deste 

termo. O vencedor do concurso de melhor Estudo Preliminar deverá dar continuidade ao 

projeto, elaborando Projetos Executivos e demais componentes de acordo com edital do 

concurso. 

 

2. HISTÓRICO 

 

O núcleo urbano de Planaltina é preexistente à construção de Brasília. Sua fundação 

data de 19 de agosto de 1859, apesar de alguns historiadores relatarem que nessa data a 

cidade já possuía mais de 200 anos. Assim como outras cidades do DF, Planaltina sofreu 

muitas interferências, grandes alterações e significante expansão demográfica desde a 

vinda da capital do Brasil para a região central do país.  No entanto, a cidade de Planaltina 

deixou a condição de cidade dormitório para se tornar cidade cada vez mais autônoma em 
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relação a Brasília1.  Hoje, Planaltina é mantida por suas riquezas, como as geradas pelos 

comércios ali instalados, além da exploração da  agricultura e pecuária, e se consolida como 

pólo de desenvolvimento agropecuário do Distrito Federal. A agricultura produzida na região 

de Planaltina ainda abastece grande parte do DF e exporta seu excedente para outros 

Estados2. 

Além do dinamismo econômico, destaca-se a importância cultural da região e 

elementos de grande beleza natural, como parques, rios e cachoeiras. São exemplos, 

internacionalmente conhecidos, da produção cultural local a encenação da paixão de Cristo 

no Morro da Capelinha (um teatro a céu aberto na comunidade mística do Vale do 

Amanhecer), a Festa do Divino Espírito Santo e a Folia de Reis.  

Com o objetivo de promover as manifestações populares típicas da localidade e 

outras atividades artísticas e culturais, bem como a mostra e venda de produtos, 

especialmente os agropecuários, empreendedores locais reivindicam a implantação de um 

parque de eventos na cidade de Planaltina desde a década de 80. O primeiro passo foi 

alcançado com a aprovação da lei nº 1854, de 08 de janeiro de 1998, que instituiu o Parque 

de Eventos da Região Administrativa de Planaltina. Para a implantação do empreendimento, 

a lei previu ainda a possibilidade de convênios, contratos e acordos entre poder executivo e 

organismos públicos e privados, em especial com entidades civis sem fins lucrativos cujas 

atividades sejam compatíveis com os objetivos do parque. Com o mesmo texto da lei, o 

decreto nº 29.270 de 15 de julho de 2008 criou efetivamente o parque e, em 2009, foi 

aprovado o Plano de Manejo da Estação Ecológica Águas Emendadas (ESECAE) com 

diretrizes específicas para a sua zona de amortecimento3. Estes instrumentos norteiam, 

portanto, a elaboração do presente termo de referência. 

O concurso é uma iniciativa que vem ao encontro de anseios da comunidade de 

Planaltina por um local com infraestrutura para atividades diversificadas, que tenham como 

finalidade divulgar a produção agropecuária, o artesanato e sua cultura, bem como a 

promoção de atividades de ensino e lazer.  

                                                           
1
 De acordo com Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 2011 (CODEPLAN 2011), entre os trabalhadores 

residentes na Região Administrativa de Planaltina, 45,4% trabalham na própria região e 37,3% na RA Brasília. As 

demais regiões são pouco expressivas  

2
 GDF/TERRACAO, 2005 

3
 De acordo com a Lei 9985 / 2000 que institui o o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC, zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade. 
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Em 2011, empreendedores locais, em parceria com a Administração Regional de 

Planaltina, elaboraram um programa mínimo de necessidades para a área. A necessidade 

de compatibilizar esse programa aos condicionantes ambientais do local, bem como ampliar 

a participação da sociedade nessa discussão, motivou a realização de um concurso público 

para o projeto de arquitetura do Parque de Eventos, agora denominado Centro de 

Exposição Agropecuária de Planaltina (CEAP).  Assim, o centro deverá atender três funções 

principais: fomentar a cultura do agronegócio na região; sediar outros eventos do interesse 

da comunidade local e, por fim, fortalecer a identidade de sustentabilidade de Planaltina, 

tanto entre seus moradores quanto entre moradores de outras localidades do Distrito 

Federal.  

O projeto para o CEAP busca fortalecer a noção de desenvolvimento urbano 

integrado, visando, além da sustentabilidade do ponto de vista ambiental e urbanística, a 

inclusão dos empreendedores locais nas redes econômicas, principalmente de turismo, 

existentes no Distrito Federal. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE PLANALTINA 

 

3.1 - ASPECTOS GERAIS 

O CEAP está localizado na Região Administrativa de Planaltina - RA VI, cidade 

situada a leste do Distrito Federal e distante aproximadamente 38 km do Plano Piloto de 

Brasília. Com área total de 10,36 ha, equivalentes a 103.608,57m², o CEAP encontra-se em 

local de destaque e de fácil acesso. Localiza-se ao sul da rodovia BR-020, possibilitando 

seu acesso a partir de uma rodovia estruturante da malha viária do Distrito Federal (Fig. 01).  

O empreendimento encontra-se na confluência da principal via de acesso ao núcleo 

urbano de Planaltina – a Avenida Independência – com uma via local de acesso ao 

parcelamento residencial Vila Fátima (Fig. 02). Essas vias correspondem aos limites leste e 

sul do CEAP, respectivamente. O CEAP limita-se ainda com uma área de vegetação nativa 

densa, não parcelada e pública4 a norte e com o Campus da Universidade de Brasília a 

oeste (Fig. 03). O lote destinado ao parque encontra-se em área desmembrada do imóvel 

Mestre D´Armas, desapropriada e incorporada ao patrimônio da TERRACAP. 

 

 

                                                           
4
 Propriedade da TERRACAP 
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Figura 1 – Situação do Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina na Região Administrativa VI, 

no Distrito Federal. 
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      Área de projeto 

Figura 2 – Situação do do Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina, na cidade de Planaltina. 

Fonte: SEDHAB 

 

 Figura 3 – Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina 
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De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (Lei 

Complementar 803 de 25 de abril de 2009), o empreendimento está inserido na Zona 

Urbana de Uso Controlado II (ZUUC II) da macrozona urbana. A ZUUC II é composta por 

áreas predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, com 

enclaves de alta densidade, sujeitas a restrições impostas pela sua sensibilidade ambiental 

e pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água. Trata-se de área 

ambientalmente delicada, para a qual o PDOT determina a compatibilização do uso urbano 

com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção 

dos recursos hídricos.  

No que se refere ao contexto ambiental, o CEAP integra a Área de Proteção 

Ambiental do Planalto Central, criada pelo Decreto s/no. de 10 de janeiro de 2002, com a 

finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento 

do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio 

ambiental e cultural da região (fig.4).  

 

Figura 4 – Mapa ambiental do Distrito Federal 2006. Fonte: IBRAM 

 

O CEAP encontra-se, ainda, dentro da Zona de Amortecimento da Unidade de 

Conservação de Proteção Integral “Estação Ecológica Águas Emendadas” (ESECAE), 

criada pelo Decreto no. 11.137, de 16 de junho de 1998. A ESECAE possui uma área de 
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10.500 ha e é a mais importante reserva natural do Distrito Federal5. Nessa Estação 

Ecológica ocorre o fenômeno único da união de duas grandes bacias hidrográficas da 

América Latina - Tocantins/Araguaia e Platina - em uma vereda de 6 km de extensão. Essa 

característica faz dela um dos acidentes geográficos de maior expressão existente no 

território nacional. 

Em geral, a situação isolada de uma Unidade de Conservação, em meio a áreas com 

grau de antropismo acentuado, põe em risco muitos dos objetivos de sua criação. Isso deve-

se não somente porque se trata de um sistema ecologicamente permeável e, assim, sujeito 

a influências externas, mas também porque depende significativamente do padrão de 

ocupação das áreas externas para a manutenção de seu equilíbrio interno6. 

Quanto a este aspecto, o PDOT/2009 recomenda a adoção de medidas de controle 

ambiental no entorno imediato das Unidades de Conservação de Proteção Integral, visando 

a manutenção da integridade ecológica das unidades. Com foco mais específico, o Plano de 

Manejo da ESECAE, aprovado em junho de 2009, avaliou a Permeabilidade Ecológica na 

área correspondente a sua zona de amortecimento, isto é, o grau de resistência que a 

matriz oferece ao deslocamento dos organismos entre diferentes unidades de habitat. A 

análise concluiu que o fluxo gênico entre os seres vivos na área ainda é confiável, atribuindo 

o valor 6, numa escala de 1 a 10, onde 10 é a maior permeabilidade7 . No entanto, para que 

a Unidade seja protegida e conservada de fato, ações de manejo e recuperação de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de áreas com maior permeabilidade ecológica no 

entorno deverão ser priorizadas8.   

 

3.2 MEIO FÍSICO 

 

3.2.1 – CLIMA 

                                                           
5
 A EEAE é considerada uma das 3 zonas núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado do Distrito Federal, segundo 

a Lei n
o
. 742 de 28 de Julho de 1994. Esta Lei define limites, funções e sistema de gestão da Reserva da Biosfera 

do Cerrado do Distrito Federal e dá outras providências. A Lei reseva ainda a faixa  de 3 quilômetros ao redor 

da Unidade de Conservação para constituir sua Zona Tampão, que tem como objetivo garantir a integridade 

das zonas núcleo, por meio da criação de áreas de recuperação e experimentação que  possibilitem a 

preservação dos corredores contínuos de vegetação nativa. 

6
 Relatório de vistoria constante do Parecer Técnico No. 61/2009 – GEUNI/DICON/SUGAP, IBRAM. 

7
 Idem 

8
 Recomendação constante do Plano de Manejo da ESECAE, em GDF/Secretaria de Estado de Obras (2009). 

Documento e Mapas em anexo 
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O clima predominante da região, segundo a classificação de Köppen é “tropical de 

Savana”, com a concentração da precipitação pluviométrica no verão. A estação chuvosa 

começa em outubro e termina em abril, representando 84% do total anual. O trimestre mais 

chuvoso é de novembro a janeiro, sendo dezembro o mês de maior precipitação do ano. A 

estação seca vai de maio a setembro, sendo que, no trimestre mais seco 

(junho/julho/agosto), a precipitação representa somente 2% do total anual. Em termos de 

totais anuais, a precipitação média interanual, no Distrito Federal, varia entre 1.200 mm e 

1.700 mm. 

A temperatura média anual varia de 18º a 22ºC, sendo os meses de setembro e 

outubro os mais quentes, com médias superiores a 22ºC. Considera-se o mês de julho o 

mais frio, com temperaturas médias que variam entre 16º e 18ºC. As temperaturas absolutas 

mínimas de até 2º C e máximas de 33ºC são registradas, respectivamente, no Inverno e no 

início do Verão. 

A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70%, no início da seca, para 

menos de 20%, no final do período. Coincidindo com o período mais quente, nos meses de 

agosto e setembro, a umidade pode chegar a 12%, secura típica de deserto. 

 

3.2.2 – VENTILAÇÃO 

Durante a estação chuvosa, a predominância dos ventos é do quadrante Norte, com 

variação NW e NE, sendo os ventos mais fortes provenientes de NW. A partir do mês de 

março predominam os ventos de direção Leste. Durante o período de estiagem aumenta a 

incidência dos ventos de Sul e Sudeste. No mês de março ocorre o maior número de 

calmarias em relação ao ano. 

Direção dos ventos predominantes: 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

NW NE E E E E E E E NE NW NW 

 

 

3.2.3 – GEOMORFOLOGIA 
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A unidade geomorfológica correspondente à área de projeto é o Pediplano. Trata-se 

de uma superfície que apresenta topografia plana, suavemente inclinada e dissecada, 

truncando o substrato rochoso e pavimentado por material alúviocoluviar9. 

 

3.2.4 – SOLOS 

A área de projeto assenta-se sobre Latossolo Vermelho Escuro10. Estes solos são, 

em sua maioria, distróficos ou álicos, de baixa fertilidade e elevada acidez (ADÁ-MOLI et al., 

1996). São ainda muito profundos, bem drenados, friáveis ou muito friáveis, de textura 

argilosa ou média. A presença de Latossolo Vermelho está relacionada com as coberturas 

originalmente constituídas pelas fisionomias de cerrado sensu stricto e campo sujo. A 

topografia é relativamente plana, com declividade aproximada de 2%, no sentido noroeste 

(fig. 5). 

 

Figura 5 – Altimetria e situação ambiental do CEAP 

 

                                                           
9
 Ibidem 

10
 Ibidem 
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3.3 – MEIO BIÓTICO 

A área de projeto apresenta duas porções com características distintas (fig.6). A 

porção norte do lote, denominada aqui por área “a”, corresponde a uma área de vegetação 

nativa do cerrado bem preservada. A fitofisionomia predominante é o cerrado sensu stricto, 

que apresenta árvores baixas e retorcidas, arbustos, sub-arbustos e herbáceas11 (fig. 7 e 8). 

Pela existência do capim-flexinha – Echinoleana inflexa , verificou-se que a área não sofreu 

queimadas recentes.  A natureza local favorece a utilização da área para práticas de 

caminhadas e cooper, observadas nos limites próximos à BR-020 e à Avenida 

Independência (fig. 9).  

 

Figura 6 – Identificação das áreas A e B 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ibidem 
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Figuras 7 e 8 – Cerrado sensu stricto na área “a” 

 

Figura 9 – Homem praticando cooper 

 

A porção sul, denominada área “b”, corresponde à área mais impactada, que já vem 

sendo utilizada de forma improvisada para eventos. Ainda que nesta área existam árvores 

nativas dispersas, a cobertura vegetal encontra-se bastante descaracterizada, com diversas 

manchas de solo exposto resultantes da atual utilização da área (fig.10 e 11). 
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Figuras 10 e 11 – Árvores disperas e solo degradado na área B 

 

3.3.2 – FAUNA 

Nota-se a riqueza da entomofauna (insetos), principalmente da ordem orthoptera 

(grilos e gafanhotos), odonata (libélulas), isoptera (cupins), lepidóptera (borboletas e 

mariposas) e hymenoptera (formigas e vespas). Encontram-se, também, exemplares de 

coleóptera (besouros) e hemíptera (percevejos). Essas observações levam a entender que a 

área é de extrema importância para a entomofauna, servindo de área para nidificação, 

forreamento e corredor ecológico12.  

 

3.3.3 – PAISAGEM 

Enquanto na área “A”, a paisagem é constituída de vegetação nativa do cerrado, na 

área “B”, a paisagem é antropizada e, ainda que não edificada, retrata uma ocupação 

gradativa e não planejada. Destacam-se, na área “B”, as trilhas formadas pela passagem de 

veículos, os cercamentos que remetem a currais, calçadas, redes de energia elétrica e um 

portal permeado por vegetação exótica (figs. 12,13, 14 e 15).  

                                                           
12

 Informações de vistoria realizada pelo Instituto Brasília Ambiental IBRAM 
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Figuras 12, 13, 13 e 15 – Elementos da paisagem antropizada na área “B” 

 

3.4 - ASPECTOS DA POPULAÇÃO E URBANIZAÇÃO  

Até a sua incorporação ao Distrito Federal, em 1955, Planaltina apresentava 

características de um povoado do interior. A partir da década de 60, a cidade apresentou um 

incremento populacional derivado da criação do DF. Surgiram novas áreas habitacionais ao 

redor do núcleo tradicional, resultantes, em sua maioria, da transferência de famílias de 

baixa renda ocupantes de diversas “invasões” do DF. Na década de 80, o processo de 

expansão urbana em Planaltina intensificou-se, tanto em virtude de iniciativas 

governamentais, quanto pelo crescimento dos loteamentos irregulares de chácaras. 

Hoje, a população urbana de Planaltina é estimada em 164.939 habitantes, 

representando 6,41% do total populacional do Distrito Federal. A renda familiar verificada na 

maioria dos domicílios (38,4%) varia de 2 a 5 salários mínimos, seguido pelo expressivo 

percentual de 35,3%, referentes aos que ganham menos de 2 salários mínimos 

(CODEPLAN 2011).  
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Em termos de infraestrutura, o núcleo urbano de Planaltina apresentou considerável 

melhora nos últimos anos. A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 201113 mostra que 

98,3% das ruas são asfaltadas e possuem de rede de drenagem, bem como 99,3% dos 

domicílios são contemplados com iluminação pública na rua onde se localiza. No que se 

refere ao saneamento ambiental, a pesquisa informa que 99,8% dos domicílios de Planaltina 

estão ligados à rede geral de abastecimento de água, 83,0% dispõem de esgotamento 

sanitário por rede geral, 14,3% usam fossa séptica, enquanto 2,6%, ainda utilizam fossa 

rudimentar.  

 

3.5 ASPECTOS CULTURAIS 

A cidade de Planaltina é rica em eventos e manifestações religiosas, culturais e 

folclóricas, que constituem atrativos para turistas e população local ao longo de todo o ano. 

Dentre eles, destacam-se a Festa do Divino, a encenação da Via Sacra, Folia da Roça, Folia 

de Reis além de artesanato, músicas e danças típicas. O cenário natural onde se insere a 

cidade também é muito apreciado por visitantes e moradores. Planaltina está localizada 

entre pequenos morros (Morro do Centenário, Morro da Capelinha e adjacentes), recobertos 

por densa vegetação típica do Cerrado e entremeados por grotas e fios d’águas cristalinas. 

Foi, inclusive, em um desses recantos naturais que, em 1922, ergueu-se a “Pedra 

Fundamental de Brasília” (TOPOCART 2006). 

Seja pela representatividade histórica, seja pela beleza, ou pela capacidade de atrair 

estudiosos, curiosos e visitantes, Planaltina tem uma clara vocação para o turismo, o que 

motivou a criação do Pólo de Turismo da Região Administrativa de Planaltina em 200314. 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO 

As propostas deverão levar em consideração as orientações a seguir: 

a) A proposta desenvolvida para o CEAP deverá contemplar os usos distintos para as 

áreas identificadas no item 3.3 deste termo:  

  Parque Urbano e Vivencial na área “A” – objetiva assegurar o menor impacto 

sobre a natureza existente. A área “A” localiza-se na parte norte da poligonal e 

tem dimensão de 159,60 m x 326,23 m;  

                                                           
13

 CODEPLAN 2011 
14

 A Lei nº 3.132, de 16 de Janeiro de 2003 cria o Pólo de Turismo da Região Administrativa de Planaltina  
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  Feira de Exposição Agropecuária na área “B” – objetiva atender as demandas da 

população local. A área “B” localiza-se na parte sul da poligonal, na área mais 

antropizada e tem dimensão de 140,40 m X 326,23 m.  

b) Na área “A” as intervenções devem ser as mínimas necessárias para viabilizar os 

usos pretendidos, a fim de compatibilizar e preservar a vegetação existente. As 

intervenções arquitetônicas e paisagísticas devem levar em conta as características 

de sensibilidade ambiental da área total de projeto, considerando que, apesar de 

abranger um parque urbano, a maior parte da área do CEAP deve ser destinada à 

preservação dos atributos naturais ainda existentes e à qualificação das suas áreas 

degradadas; 

c) Tendo em vista que o CEAP integra o portal de chegada da cidade de Planaltina, as 

intervenções arquitetônicas e paisagísticas devem promover a identidade do CEAP 

com a cidade e valorizar, em termos urbanísticos, a Avenida Independência; 

d)  Recomenda-se que estacionamentos, ruas e passeios sejam constituídos de 

materiais drenantes, que minimizem o percentual de área impermeabilizada; 

e) O plantio de espécies nativas do cerrado deve ser priorizado, tendo em vista as 

condições climáticas locais e as dificuldades para manutenção de vegetação exótica, 

conforme descrito no documento; 

f) O projeto deve orientar-se por princípios de eficiência energética e sustentabilidade 

ambiental, considerando: a reutilização de águas pluviais, a melhor orientação solar, 

o menor impacto de implantação, o baixo consumo de água, dispositivos naturais de 

drenagem, a menor impermeabilização do solo, a eficiência na manutenção dos 

materiais de revestimentos etc; 

g) As propostas devem adotar um sistema construtivo que possibilite a viabilidade 

financeira do projeto e a sua efetiva implementação, bem como deve considerar os 

custos de manutenção das edificações e equipamentos pelo poder público; 

h) Utilizar tecnologia construtiva de simples manutenção e reposição, e que produza o 

menor impacto sobre o meio ambiente, considerando inclusive, o impacto gerado 

pelo canteiro de obra; 

i) Assegurar condições de orientabilidade, por meio dos elementos constituintes dos 

projeto de paisagismo, arquitetônico e de programação visual; 

j) As edificações a serem definidas no interior do Centro não constituirão novos lotes 

ou projeções; 

k) Deve ser observada a legislação ambiental distrital e federal incidente sobre a área 

do Centro (Ver Bibliografia de referência item 9); 
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l) Os critérios de desenho universal devem ser adotados nos projetos para assegurar 

acessibilidade em todos os espaços e edificações do CEAP. 

m) Os elementos e práticas construtivas deverão estar em conformidade com: 

 O Código de Obras do DF (Lei 2105, de 08/10/1998) e do Decreto 19915 de 

17/09/1998, que o regulamenta; 

 A Norma Técnica Brasileira NBR 9050, estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, relativa à acessibilidade, quando 

aplicável;  

 As demais NBRs estabelecidas pela ABNT; 

 Normas do Corpo de Bombeiros para projetos de instalações de proteção 

contra incêndio e pânico, disponíveis no site do CBMDF.  

  

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As propostas serão avaliadas quanto ao atendimento dos critérios abaixo: 

a) Criatividade e originalidade na proposição e concepção de espaços e elementos 

construídos; 

b) Partidos urbanístico, arquitetônico, paisagístico, estrutural e de instalações que 

atendam aos requisitos de economicidade, funcionalidade, sustentabilidade 

ambiental, ecológica, energética e segurança; 

c) Atendimento ao Programa Mínimo de Necessidades (item 7); 

d) Integração entre os espaços edificados e os espaços livres; 

e) Atendimento aos requisitos de conexão entre as diversas atividades propostas no 

Centro; 

f) Relação entre o Centro e seu entorno; 

g) Aproveitamento dos atributos naturais da paisagem da região; 

h) Adaptação dos espaços construídos aos atributos ambientais, como clima 

(temperatura, umidade, incidência solar e ventos), solo, relevo, fauna e flora da 

região; 

i) Adoção de partidos arquitetônicos com flexibilidade e capacidade de terem sua 

função ou destinação redefinida pela comunidade ao longo da história de 

apropriação do Centro. 
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6. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO PARA O CENTRO DE EXPOSIÇÃO 

AGROPECUÁRIA DE PLANALTINA 

Neste item encontram-se discriminados os parâmetros de uso e ocupação que 

deverão subsidiar as propostas de arquitetura, paisagismo, estruturas e instalações, 

considerando-se as Orientações para o Projeto – Item 4 deste Termo de Referência. Os 

parâmetros adotados baseiam-se nos estudos desenvolvidos pela 

GENOR/SUPLAN/SEDHAB no âmbito do Plano de Ocupação para o Setor de Grandes 

Áreas Norte de Planaltina.  

As normas de edificação e gabaritos para o CEAP que devem ser consideradas 

pelos projetistas são: 

1. Coeficiente Máximo de Aproveitamento para Edificações (CfA) de 0,25 para a 

área “b”  

Coeficiente de Aproveitamento (CfA): De acordo com o Código de Edificações de 

Brasília - COE/DF, este índice determina a área máxima de construção de uma 

edificação. Para o CEAP, o CfA determina a área máxima de construção do conjunto de 

edificações. 

2. Coeficiente Máximo de Urbanização (CfU) de 0,03 (3%) para área “a” e de 0,50 

(50%) para a área “b”  

Coeficiente Máximo de Urbanização (CfU):  Este índice trata da áreas permeáveis e 

impermeáveis e determina a área máxima de ocupação com obras complementares e de 

urbanização sobre o solo, tais como vias, trilhas, quadras de esportes pavimentadas ou 

gramadas, decks, praças, calçadas, pontes, chafarizes, pistas, piscinas, 

estacionamentos, anfiteatros, caixas de areia, cercas, etc, excluindo-se: áreas de 

vegetação e águas (jardins, matas, campos, pomares, nascentes, córregos, lagos, etc) e 

áreas ocupadas por instalações subterrâneas e aéreas (fiação aérea, rede subterrânea 

de esgoto e águas, etc). 

3. Quanto às edificações: 

3.1 Altura máxima: 12,00 metros (doze metros) contados a partir do ponto médio de 

cada bloco projetado, podendo alcançar 15,00m (quinze metros) para castelos 

d’água. Casos específicos, previstos no programa e que necessitem altura de 

edificação maior que a definida neste item para um melhor desempenho, deverão 

ser justificados no Memorial Descritivo.  

3.2  É vedado o uso de subsolo; 



 

 
  
 Instituto do Meio Ambiente 

e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal 

Secretaria de Habitação, 
Regularização e 

Desenvolvimento Urbano 

DF 
Instituto de Arquitetos do Brasil 
Departamento Distrito Federal 

Concurso Público Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para o 
Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina | Região Administrativa VI - Distrito Federal 

3.3  Afastamentos mínimos obrigatórios: 5,00m das divisas sul, oeste e norte do lote e 

22,00m da divisa leste ( confrontação com a Av. Independência), abrangendo a faixa 

de domínio da rede de drenagem de águas pluviais, conforme anexo “Consulta às 

concessionárias”. A guarita não precisa obedecer ao limite do afastamento. 

3.4 Estacionamentos: Será obrigatória a implantação de estacionamentos de veículos de 

porte pequeno e médio, dentro dos limites do lote, na proporção indicada no Código 

de Edificações do Distrito Federal. O estacionamento arborizado, na proporção de 

uma árvore para cada duas vagas, terá metade de sua área contabilizada como 

urbanização. 

3.5 Tratamento das Divisas15: 

 Área A: cercamento acima de 95% de permeabilidade visual; 

 Área B: preferencialmente, cercamento com 80% de permeabilidade visual que 

minimize o impacto negativo de empenas cegas no espaço urbano e valorize a 

entrada da cidade, salvo os casos específicos para proteção do bem estar dos 

animais e para minimização do impacto sonoro junto à vizinhança.  

4. Acessos:  

O acesso ao empreendimento será feito pela via local de acesso ao parcelamento 

residencial Vila Fátima, na divisa sul.  

 
 

 
7. PROGRAMA MÍNIMO DE NECESSIDADES  

O programa de necessidades, conforme se segue, contempla demandas reunidas 

pela Administração Regional de Planaltina a fim de apoiar a SEDHAB no desenvolvimento 

do presente Termo de Referência. Tem como base o Caderno de Sugestões para o 

Concurso Público de Seleção de Projetos Arquitetônicos do Parque de Exposições, 

elaborado pela Administração Regional de Planaltina, em conjunto com a comunidade local.  

Os dimensionamentos apresentados na Tabela do Programa Mínimo de 

Necessidades são mínimos e devem ser considerados como referência e não como 

obrigatórios. 

 

I – Parque Vivencial Urbano (área “A”) 

 

                                                           
15

 O Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, em cooperação com a Administração Regional de Planaltina, liberou 
o cercamento da parte antropizada do lote, por meio do Ofício nº 500.000.033/2010 – SUGAP/IBRAM, de 11 de 
março de 2011 
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Função:  

 Criar um espaço de transição entre o Centro de Exposição Agropecuária e a área 

de vegetação nativa de cerrado, localizada ao norte do CEAP, entre este e a BR-

020.  

 Valorizar o patrimônio natural de Planaltina. 

 Harmonizar as feições típicas da paisagem local com a apropriação humana, por 

meio de espaços adequados para as práticas recreativas e esportivas, assim 

como espaços voltados ao lazer contemplativo, complementando as atividades 

desenvolvidas na área “B”. 

 

Elementos 

necessários  Quant. 

Área 

ref. 

Área 

Total Unid. Observação 

Via para cooper 1 Livre Livre   

Ciclovia  1 Livre Livre   

-Declividade máxima 3,5%, largura máxima 

3,5m.  

-Prever faixa verde separando a ciclovia da 

coopervia, se elas estiverem justapostas.  

-Prever capacidade de suporte de carga de 

8,2t para permitir o trânsito de veículos 

destinados à manutenção das áreas do 

parque.   

Paraciclos 15 1 15 m² 

- Utilizar modelo implantado pelo GDF, o 

qual consiste em barra horizontal de aço 

inox escovado, de 0,75 x 0,05 x 1,00 (C x L 

x H), com espaçamento de 1 metro entre as 

barras para comportar 2 bicicletas. 

Ponto de Encontro 

Comunitário (PEC) 
1 250 250 m² 

- O Ponto de Encontro Comunitário se trata 

de um conjunto de no mínimo 10 

equipamentos de exercícios e convivência 

para a Terceira idade, implantados ao ar 

livre. 

- Deverá ser implantado em área 

sombreada e distante do parque infantil, 

para que não haja indução das crianças em 

sua utilização. 

- Prever placas de instrução sobre o uso dos 

equipamentos, inclusive em braille. 

Circuito de Ginástica 
1 50 50 m² - O Circuito de Ginástica consiste na 

instalação de equipamentos de musculação, 
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(CG) voltados para a prática de exercícios para 

jovens. Devem ser instalados no mínimo 8 

equipamentos, tais como: barras, paralelas, 

prancha para abdominais, etc.   

Circuito de Ginástica 

para Pessoas com 

Deficiência (CGPD) 

1 250 250 m² 

- O Circuito de Ginástica para Pessoas com 

deficiência deve oferecer no mínimo 8 

equipamentos que possam ser utilizados por 

pessoas com deficiência, e adequados para 

serem instalados em área gramada ou piso 

apropriado para o movimento de cadeiras 

de rodas. 

- É preferível que o CGPD esteja localizado 

junto ao PEC, mantendo, contudo, a 

separação entre os dois circuitos de 

equipamentos.  

- Prever placas de instrução sobre o uso dos 

equipamentos, inclusive em braille. 

Parque Infantil Inclusivo 

(PII) 
1 1200 1200 m² 

- O parque infantil deverá conter, no mínimo, 

oito brinquedos isolados ou articulados entre 

si. Deverá também oferecer, no mínimo, três 

brinquedos adequados às crianças 

cadeirantes, e adequados para serem 

instalados em área gramada ou piso 

apropriado para o movimento de cadeiras 

de rodas. 

Trilhas ecológicas Livre Livre Livre m²  

Ponto de observação 

para Corpo de 

Bombeiros do 

DF/Guarda Florestal 

1 15 15 m² 
- A mesma estrutura pode ser aproveitada 

para acesso público. 

Paisagismo Conforme solução projetual 

O projeto paisagístico deve promover a 

circulação dos usuários e acesso a todos os 

equipamentos de modo seguro, confortável 

e aprazível.  

- Prever áreas sombreadas para descanso 

dos usuários e espaços para atividades 

lúdicas e contemplativas. 

- Prever locação de calçadas, duchas, 

bebedouros, bancos, mesas, pergolados e 

demais elementos de estar e contemplação. 

Sinalização Conforme solução projetual 
- Consiste na implantação de um sistema de 

interpretação, identificação e sinalização 

dos espaços destinados a visitação pública, 
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visando o fortalecimento da relação do 

Parque Urbano com a comunidade.  O 

participante deverá indicar o local para 

instalação de painel informativo sobre a 

biodiversidade do Bioma Cerrado, a 

interação da fauna com a flora, as espécies 

vegetais e animais que ocorrem no Parque, 

recursos hídricos, solo e clima.  

Sanitários e Vestiários 

Públicos. Unidades 

femininas e masculinas,  

Seguir parâmetros 

especificados no Código de 

Edificações do DF e na ABNT 

NBR 9050 

- A quantidade total de cabines pode estar 

distribuída em mais de um módulo pelo 

parque e localizadas, preferencialmente, 

próximas às áreas esportivas. Sempre que 

possível, devem estar integradas às 

edificações propostas, sem prejuízo da 

funcionalidade, racionalidade das 

instalações e economicidade. 

Sanitário Familiar e 

unissex 

- Serão utilizados por pessoas com 

mobilidade reduzida com acompanhante, de 

sexos diferentes. Este sanitário deve possuir 

entrada independente e ser anexo aos 

demais sanitários. 

Sanitários Públicos 

infantis / Fraldário.  

- Deverão ser adequados à altura das 

crianças, inclusive para crianças 

cadeirantes.  

- Deverá conter bancada para troca de 

fraldas. 

- Sua localização deverá ser 

preferencialmente, próxima ao parque 

infantil e outros equipamentos que atendam 

a esse tipo de usuário. 

 

 

 

II - Sede Administrativa (área “B”)  

 

Função: 
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 Abrigar os funcionários que se ocuparão das atividades concernentes à gestão, 

conservação e manutenção do CEAP e recepcionar usuários que desejarem 

atendimento.  

 

Elementos necessários  Quant. 

Áre

a 

ref. 

Áre

a 

Tota

l 

Unid. Observação 

Recepção com sala de espera  1 10 10 m²  

Sala do Administrador 1 15 15 m²  

Sala para 03 técnicos 1 20 20 m²   

Sala de reuniões 1 15 15 m²   

Copa – cozinha e área de 

serviço 1 20 20 
m² 

 Prever depósito para materiais 

Banheiro e vestiário para 

funcionários: 

Seguir parâmetros 

especificados no Código de 

Edificações do DF 

01 unidade feminina e 01 unidade 

masculina de banheiros, incluindo 01 

cabine para pessoas com deficiência 

por unidade 

 

III – Parque de Exposições e Eventos (área “B”) 

Função: 

 Disponibilizar um conjunto edificado para programas culturais e educativos, 

eventos e exposições; 

 Assegurar condições de conforto e saúde para os animais 

 

Elementos necessários  Quant. 

Área 

ref. 

Área 

Total Unid. Observação 

Curral para 200 cabeças de 

bovinos e equinos 
1 470 470 m² 

- servirá para embarque e 

desembarque dos animais e 

inspeção da DIPOVA; 

- curral de 16,5m x 28,0m, com 

embarcadouro de 5,0m x 1,5m – 

totalizando 469,50m²; 
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- não precisa ter cobertura. 

Espaço coberto para 

exposição de até 50 cabeças 

de bovinos 

1 650 650 m² 
- galpão aberto (meia-parede) 

vazado, com baias; 

Espaço coberto para 

exposição de até 30 cabeças 

de equinos 

1 650 650 m² 
- galpão aberto (meia-parede) 

vazado, com baias; 

Espaço coberto para 

exposição de pequenos 

animais, como ovinos, suínos 

e aves 

1 480 480 m² 
- Prever entrada e saída nos fundos 

e nas laterais. 

Stands para exposição de 

artesanato regional: 

cerâmicas de barro, produtos 

comestíveis como geleias e 

outros, bordados e artefatos 

manuais, movelaria, flores e 

mudas, produtos orgânicos 

11 80 880 m² 

- os stands deverão ser construídos 

em um bloco único, coberto, com 

paredes de alvenaria, e ter conexão 

entre si, disposta preferencialmente 

e formato tipo “U” 

Stands para exposição de 

artesanato regional: 

cerâmicas de barro, produtos 

comestíveis como geleias e 

outros, bordados e artefatos 

manuais, movelaria, flores e 

mudas, produtos orgânicos 

2 160 320 m² 

- os stands deverão ser construídos 

em um bloco único, coberto, com 

paredes de alvenaria, e ter conexão 

entre si, disposta preferencialmente 

e formato tipo “U” 

Galpão multiuso com espaço 

para oficinas (cursos de 

culinária, de produção de 

artefatos de artesanato 

regional) 

1 1600 1600 m² 
- galpão coberto, com banheiros, 

cozinha, pequeno palco 

Espaço para shows 1 
30.00

0 

pessoa

s 
m² 

- palco de grande porte, para shows, 

camarim, banheiros, sala de som, 

com área de 400m² 

Espaço para parque de 

diversões 
1 4000 4000 m²  

Espaço para praça de 

alimentação, quiosques e 

infraestrutura básica de apoio 

(cozinha, banheiros, 

vestiários, despensa e outros) 

22 

(quiosq

ues) 

60 1320 m² 

- cada quiosque deverá ter um pia 

de cozinha; 

- o piso deverá ser 

impermeabilizado; 

- atrás dos quiosques devem ser 

construídos banheiros coletivos 

masculinos e femininos para apoio 
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Espaço para exposição de 

produtos manufaturados 

diversos relacionados à 

agropecuária e aos outros 

eventos anuais 

1 5000 5000 m² 

- trata-se de uma área livre para 

exposição de máquinas e veículos 

agrícolas 

Espaço para moagem 1 740 740 m² 

- equipamento cultural da história da 

extração da garapa - cana de 

açúcar, rapadura, bate-bate 

- trata-se de uma área livre para 

instalação de um engenho de bois, 

geralmente fica próximo aos currais; 

Espaço para leilão de grandes 

e pequenos animais, ou 

eventos escolares de 

competição 

1 1900 1900 m² 

- com curral de espera, sem 

cobertura; integrado em um galpão 

com infraestrutura para receber 

público (inclusive banheiros). 

Centro de Atendimento ao 

Turista – CAT 
1 300 300 m² 

- Considerando a vocação natural 

de Planaltina ao ecoturismo e ao 

turismo histórico, e, além disso, 

como o Parque está localizado na 

entrada da cidade, esta edificação 

servirá como ponto de apoio ao 

turista e ao desenvolvimento do 

turismo na região. 

- deverá ter banheiros, área para 

abrigar servidores, e salão para 

exposição de fotos, painéis, mapas 

e produtos locais. 

Paraciclos 15 1 15 m² 

- Utilizar modelo implantado pelo 

GDF, o qual consiste em barra 

horizontal de aço inox escovado, de 

0,75 x 0,05 x 1,00 (C x L x H), com 

espaçamento de 1 metro entre as 

barras para comportar 2 bicicletas. 

Ponto para coleta seletiva de 

lixo. 
1 10 10 m² 

- Prever área para acesso e 

manobra do caminhão de lixo 

Paisagismo Conforme solução projetual 

- O projeto paisagístico deve 

promover a circulação dos usuários 

e acesso a todos os equipamentos 

de modo seguro, confortável e 

aprazível.  

- Prever áreas sombreadas para 

descanso dos usuários e espaços 

para atividades lúdicas e 

contemplativas.  
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Pórtico de entrada Conforme solução projetual 

- estrutura que demarca a entrada 

principal do Parque, onde devem 

ser fixadas placas indicativas de 

eventos 

- Contemplará uma guarita para 

monitorar o trânsito de veículos e 

pedestres que acessam o centro. 

Estacionamentos e vagas 

especiais (carga/descarga, 

embarque/desembarque, 

deficientes físicos e idosos).  

Seguir parâmetros especificados 

no Código de Edificações do DF 

- Considerar a área mínima por 

vaga de 25m², incluindo a demanda 

referente à circulação e manobras. 

- Localizar preferencialmente 

próximo à sede do parque. 

- Prever área para embarque e 

desembarque de ônibus escolares 

ou de turismo 

Sanitários e Vestiários 

Públicos. Unidades femininas 

e masculinas,  

Seguir parâmetros especificados 

no Código de Edificações do DF 

e na ABNT NBR 9050 

- A quantidade total de cabines pode 

estar distribuída em mais de um 

módulo pelo parque e localizadas, 

preferencialmente, próximas às 

áreas esportivas. Sempre que 

possível, devem estar integradas às 

edificações propostas, sem prejuízo 

da funcionalidade, racionalidade das 

instalações e economicidade. 

Sanitário Familiar e unissex 

- Serão utilizados por pessoas com 

mobilidade reduzida com 

acompanhante, de sexos diferentes. 

Este sanitário deve possuir entrada 

independente e ser anexo aos 

demais sanitários. 

Sanitários Públicos infantis / 

Fraldário.  

- Deverão ser adequados à altura 

das crianças, inclusive para crianças 

cadeirantes.  

- Deverá conter bancada para troca 

de fraldas. 

- Sua localização deverá ser 

preferencialmente, próxima ao 

parque infantil e outros 

equipamentos que atendam a esse 

tipo de usuário. 

Demais elementos de suporte 

ao Parque de Exposições, 

como controle de circulação e 

Conforme solução projetual  
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segurança, caixas d’água, 

reservatórios, áreas para 

reciclagem e coleta de 

resíduos sólidos, 

embarcadouros, via de 

circulação de segurança e 

escape, circulação privativa 

para público, estacionamento 

de veículos de manutenção e 

abastecimento 

 

Observações: 

- Todos os espaços e compartimentos podem ser agrupados com possibilidade de  

integração entre eles; 

- Fica a critério do autor a proposição de outros elementos necessários para complementar 

o Programa de necessidades. 

 

8. O ESCOPO DO PROJETO 

  São identificados, abaixo, o conteúdo e as informações técnicas mínimas que as 

propostas devem conter e que configuram a 1ª Etapa - Estudo Preliminar.  

 

8.1 - 1ª ETAPA – ESTUDO PRELIMINAR 

 

8.1.1 - MEMORIAL DESCRITIVO 

O Memorial Descritivo compreende texto que evidencie o atendimento da proposta às 

condições estabelecidas no Programa de Necessidades e nas diretrizes expostas neste 

Termo de Referência. O texto deve descrever e justificar os princípios que nortearam a 

concepção da proposta, bem como dos projetos paisagístico, arquitetônico, estrutural e de 

instalações propostos para o CEAP. Também devem integrar o Memorial Descrito as 

Diretrizes Gerais para Gestão do Centro que contemplem, dentre outros aspectos, os 

seguintes: 

a) Zoneamento de usos;  

b) Diretrizes gerais para as diversas zonas propostas; 
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c) Articulação com a cidade de Planaltina e com a malha viária circundante; 

d) Diretrizes gerais para mobilidade e acessibilidade; 

e) Diretrizes gerais para a composição paisagística e para a escolha da vegetação;  

f) Adoção de princípios de sustentabilidade ambiental nas edificações, obras gestão do 

CEAP; 

g) Compatibilização da proposta com os condicionantes ambientais verificados dentro e 

no entorno do CEAP; 

h) Compatibilização da proposta com as expectativas sociais e institucionais, expressas 

no programa de necessidades; 

i) Proposta para implantação do CEAP em etapas com orientações que assegurem a 

manutenção da identidade do projeto nas fases subsequentes; 

j) Diretrizes gerais para elaboração dos projetos arquitetônicos e construção de novas 

edificações e expansões futuras. 

 

8.1.2 - PROJETOS DE PAISAGISMO 

Os Projetos de Paisagismo devem apresentar plantas, cortes e volumetria dos 

elementos relevantes, contendo: 

a) Locação e identificação das edificações, equipamentos e mobiliários;  

b) Locação e identificação de obras de urbanização como vias, trilhas, 

estacionamentos; calçadas, largos, praças e espaços abertos de encontro, com 

dimensões básicas, indicação e inclinação de rampas, e níveis de piso; 

c) Locação e identificação de obras complementares, movimentos de terra e curvas de 

nível, bacias de contenção, valetas, elementos naturais como mirantes naturais, rios, 

lagos e rochas; 

d) Locação e identificação da composição vegetal isolada e em conjunto; 

e) Legenda com caracterização geral das espécies vegetais aplicadas no projeto, 

constando o período de floração, tamanho mínimo da muda a ser implantada, 

relação da espécie com a fauna (animais que se pretende atrair com as mesmas), 

cuidados necessários para manutenção (prazos para regas, podas e replantio);  

f) Representação gráfica das massas, texturas, cores e portes da vegetação e 

elementos utilizados na composição paisagística de preservação e projetada; 

g) Localização e identificação dos pontos de sinalização e iluminação pública; 

h) Legenda de especificações de pavimentações e acabamentos; 

i) Todos os desenhos devem ter indicadas a Escala Gráfica utilizada; 
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j) Todas as plantas de locação devem ter a indicação do norte geográfico, as curvas de 

níveis e as dimensões básicas, para que seja aferido o atendimento ao programa de 

necessidades. 

 

8.1.3 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS  

Os Projetos Arquitetônicos, de acordo com a NBR 6492/1994, nos estudos 

preliminares “devem estar representados os elementos construtivos, ainda que de forma 

esquemática, de modo a permitir a perfeita compreensão do funcionamento do programa e 

partido adotados, incluindo níveis e medidas principais, área, acessos, denominação dos 

espaços, topografia e orientação”. Para tal, os projetos devem apresentar, no mínimo:  

a) Layouts internos das edificações, em escalas que permitam a perfeita compreensão 

dos compartimentos em proposição. Deverão ser usadas escalas gráficas e 

identificadas as escalas utilizadas nas representações gráficas dos projetos; 

b) Indicação das áreas úteis e dos materiais de acabamento dos pisos, paredes e tetos, 

dos supracitados compartimentos; 

c) Identificação dos acessos, aberturas e vedações, circulação interna de pedestre e 

veículos; 

d) Caracterização de elementos isolados que sejam de interesse, podendo ser 

detalhados através de texto ou desenhos sumários; 

e) Volumetria das edificações, fachadas e coberturas, equipamentos e mobiliários 

devem estar evidenciados e definidos os métodos construtivos com suporte na 

sustentabilidade; e 

f) Indicação das soluções para drenagem, armazenamento, captação de águas pluviais 

e sua utilização e esgotamento sanitário, considerando o subitem “l” do item 5 - 

Orientações para Projeto.  

 

 

8.1.4 - ESTIMATIVA DE CUSTOS  

Apresentar Planilha de Custos e Quadro de Áreas de todos os itens que compõem a 

proposta, de acordo com o modelo a seguir.  A estimativa de custos deve ser obtida por 

meio da estimativa de áreas e quantidades de componentes, pesquisa de preços médios e 

aplicação de coeficientes de correlação.  
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É obrigatória a apresentação dos custos dos itens Vegetação, Pavimentação e 

Edificação e Instalações. Estes deverão ser desagregados, no que couber, segundo os 

subitens e unidades de medidas discriminadas na planilha orçamentária abaixo:  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Descrição do elemento 
Material ou padrão de 

construção 

Preço 

Unitário* 
Quant. Unid. 

Preço 

Total R$* 

1. Vegetação      

1.1 Ex. jardim 
Ex. Forração, Arbusto, 

Árvore, palmeira, 

trepadeira, etc. 

  m²  

1.2 alameda   un.  

1.3 etc.   ...  

2. Pavimentação      

2.1 Ex. ciclovia Ex. Concreto asfáltico 

e=, bloco de concreto 

intertravado e=, piso 

tátil, mosaico 

português, brita e =, 

cerâmica, etc. 

  m³  

2.2 calçada   m²  

2.3 quadra   ...  

2.4 etc.     

3. Edificações      

3.1 Ex. administração 
Padrão alto, normal ou 

baixo de construção 

 

  m²  

3.2 quiosque     

3.3 etc.     

4. 
Mobiliários e 

Equipamentos Urbanos 
     

4.1 Ex. brinquedo 
Ex. madeira, metal, 

poliuretano, concreto 

armado, etc. 

  m²  

4.2 pergolado   un.  

4.3 etc.   ...  

5. BDI      

     TOTAL  

* Indicar referência 

 
     

Todas as colunas devem ser preenchidas pelos concorrentes. Na coluna “Preço 

Unitário” deverão ser adotados valores de mercado de Brasília – DF, para o mês de junho 
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de 2012. Esses valores devem incluir os custos do material, da mão-de-obra e outros 

insumos.  

Somente deverão ser apresentados os valores correspondentes aos subitens que 

constarem das soluções do proponente.  

No caso de existirem outros subitens de projeto (não listados aqui), estes deverão 

ser incluídos na planilha orçamentária, nos mesmos moldes de apresentação, acima 

explicitados.  

Deverão ser usadas como referências para a elaboração da estimativa de custos em 

questão:  

 Itens 01 e 02 da Planilha - Relatório de Custos da Editora PINI, Data Base - janeiro 

de 2011; 

 Item 03 – CUB (Custo Unitário Básico de Construção), constante no site 

www.sinduscondf.org.br, para a Data Base - agosto de 2011.  
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