
preço público, o valor de R$ 10.057,24 (Dez mil e cinquenta e sete reais e vinte e quatro
centavos) referente ao solo, correspondente a 0,0020% (vinte centésimos por cento) do
valor da área situada fora dos limites do lote (artigos 25 a 28 do Decreto nº 29.590/2008).
5.2 - O pagamento do preço público poderá ser efetuado em até 03 (três) vezes, corrigido
conforme disposto na Lei Complementar nº 435/2001, desde que a parcela não seja
inferior a R$ 68,00 (sessenta e oito reais). 5.3 – No caso de atraso no pagamento do preço
público descrito no item 5.1, o valor do débito, corrigido monetariamente, será acrescido
de multa de 10% (dez por cento) e de juros moratórios legalmente previstos. 5.5 – O preço
estipulado será, anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta de previsão
específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 5.4 – Os
Concessionários obrigam-se a informar aos adquirentes das unidades autônomas acerca da
responsabilidade pelo pagamento do preço público disposto nos itens anteriores. DO
PRAZO DE VIGÊNCIA: A Concessão terá vigência de 30 (trinta) anos, a contar da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. DA PUBLICAÇÃO E DO
REGISTRO: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do
instrumento pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura. DO FORO: Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato. DISPOSIÇÕES
FINAIS: Fica condicionada a expedição de Alvará de Construção ao prévio registro do
Contrato no Cartório de Imóveis competente. DATA DE ASSINATURA: Brasília-DF, 27
de janeiro de 2021. PELO DISTRITO FEDERAL: RICARDO AUGUSTO DE
NORONHA, na qualidade de Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e pela
CONCESSIONARIA: GUSTAVO MARTINS MUNDIM, na qualidade de proprietário.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EDITAL Nº 10/2021
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, RESOLVE: Habilitar 107 (cento e sete) candidatos convocados para apresentar
documentação via aplicativo CODHAB, em atendimento aos requisitos da Lei Distrital nº
3.877/2006, e encontra-se aptos para habilitação no Programa Habitacional do DF. A
relação dos candidatos encontra-se disponibilizada no site eletrônico
www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

EDITAL Nº 11/2021
O Governo do Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
considerando a Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006, a Lei nº 4.996, de 19 de dezembro
de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve:
- TORNAR PÚBLICO A RESERVA de 302 (trezentos e dois) imóveis de acordo com a
lista que contém a relação dos ocupantes de imóveis situados na Expansão da Vila São
José - Brazlândia, que se encontram habilitados por meio VENDA DIRETA.
- TORNAR PÚBLICO A RESERVA de 49 (quarenta e nove) imóveis de acordo com a
lista que contém a relação dos ocupantes de imóveis situados na Expansão da Vila São
José - Brazlândia, que se encontram com o status LICITAÇÃO COM DIREITO DE
PREFERÊNCIA.
As análises se deram com base na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que
dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, bem como, o Decreto nº 40.254, de
11 de julho de 2019.
Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, salienta-se que o prazo para
apresentação de contestação é de 30 (trinta) dias, corridos, excluindo na contagem o dia da
publicação e incluindo o dia do vencimento quanto ao ato de atualização cadastral dos
candidatos contidos na relação publicada no sítio da CODHAB www.codhab.df.gov.br, no
link da Regularização - Andamento da Localidade - RA-BRAZ - EXPANSÃO DA VILA
SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA. E assim transcorrido o prazo sem manifestação, ocorra a
efetivação do pleito.
Ademais, a listagem contendo os nomes dos habilitados por venda direta ou licitação com
direito de preferência, estão disponíveis no sítio da CODHAB www.codhab.df.gov.br, no
link da Regularização - Andamento da Localidade - RA-BRAZ - EXPANSÃO DA VILA
SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA.

Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2021

Dispõe sobre a solicitação de manifestação de interesse para a apresentação de projetos,
levantamentos, investigações e estudos para a concessão dos serviços de

implantação e operação de loterias e jogos estaduais, no âmbito do Distrito
Federal, por conta e risco do particular.
A SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL – SEPE, por intermédio do Secretário de Estado de Projetos Especiais,
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de
2019, bem como do disposto na Ata de reunião do Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas, realizada em 26 de janeiro de 2021, publicada no DODF Nº 19,
de 28 de janeiro de 2021, pp. 9/10, resolve tornar público o Edital de Chamamento
para Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2021 – SEPE, o que o faz
nos termos das disposições abaixo explicitadas:
1. Por meio do presente Edital de Chamamento para Procedimento de
Manifestação de Interesse nº 001/2021 – SEPE, a Secretaria de Estado de Projetos
Especiais do Distrito Federal solicita a manifestação de interesse para a
apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos para a concessão
dos serviços de implantação e operação de loterias e jogos estaduais, no âmbito do
Distrito Federal, por conta e risco do particular.
2. As pessoas jurídicas que pretendam apresentar projetos, levantamentos,
investigações e estudos, deverão apresentar requerimento junto à SEPE, na forma
do art. 10 do Decreto nº 39.613/2019, em meio físico e digital na Secretaria de
Estado de Projetos Especiais, das 9h às 18h, no endereço: Praça do Buriti, Zona
Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da Secretaria de
Estado de Projetos Especiais, Brasília – DF – CEP 70.075-900, dentro do prazo
estipulado e mediante protocolo, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data
da publicação deste Edital de Chamamento no Diário Oficial do Distrito Federal,
contendo a seguinte documentação:
I - Qualificação completa, que permita a identificação da pessoa jurídica de direito
privado, com razão social, CNPJ, endereço sede, endereço eletrônico, telefones e
representante legal;
II - Documentos que comprovem a tríplice regularidade fiscal e trabalhista da
pessoa jurídica de direito privado interessada;
III - Demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos,
investigações e estudos similares ao objeto deste Edital de Chamamento; e
IV - Declaração de transferência à administração pública dos direitos associados
as projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados.
3. É permitida a associação de pessoas jurídicas para a apresentação, em conjunto,
dos projetos, levantamentos, investigações e estudos de que trata este Edital de
Chamamento, hipótese em que deverá ser indicado o responsável pela interlocução
com a administração pública, sendo necessário a apresentação dos itens I, II e IV
do item anterior referente a cada pessoa jurídica que componha o grupo.
4. A SEPE autorizará os interessados que preencham os requisitos previstos no
item 2 acima a apresentarem os projetos, levantamentos, investigações e estudos,
sendo que o Termo de Autorização, que conterá os critérios de avaliação e
seleção, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
5. Os interessados terão o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da publicação do Termo de Autorização, para apresentarem os projetos,
levantamentos, investigações e estudos, cujo valor máximo para eventual
ressarcimento não poderá ultrapassar dois e meio por cento do valor total estimado
para os investimentos.
6. Os direitos autorais sobre as informações, projetos, levantamentos,
investigações, estudos e demais documentos solicitados serão cedidos pelo
interessado participante a Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito
Federal, podendo, caso selecionados, ser utilizados incondicionalmente pelo órgão
ou entidade licitante, ainda que seja diversa ou desvinculada desta Pasta.
7. A solicitação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, de que trata
este Edital de Chamamento, será por este regida, sem prejuízo de eventuais
diretrizes ou instruções complementares, e os casos omissos serão sanados pelo
disposto no Decreto nº 39.613/2019.
8. Os procedimentos estabelecidos neste Edital e os atos praticados pelos
respectivos interessados não gerarão qualquer forma de ônus para o Distrito
Federal.

Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021
ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE

Secretário de Estado

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020
Processo: 00401-00027063/2019-18. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL - DPDF X FUNDAÇÃO DE AMPARO AO
TRABALHADOR PRESO - FUNAP. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do
contrato nº 002/2020 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, artigo
57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 30/01/2021 a 29/01/2022
e reajustar o valor do contrato com base no art. 29 da Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984 e Medida Provisória nº 1.021, de 30 de dezembro de 2020.
Vigência: a partir do dia 30/01/2021. Assinatura: 28/01/2021. Signatários:
pela DPDF: JOÃO CARNEIRO AIRES, na qualidade de Defensor Público-
Geral Substituto; pela FUNAP: DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na
qualidade de Diretora Executiva.
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