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Processo: 00150-00007604/2020-14. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº
03.658.028/0001-09 e a empresa SAFE CERTIFICADORA DIGITAL SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, CNPJ nº 28128976000163. Do Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de emissão de certificação digital, para proceder a emissão de certificado de
assinatura digital, para pessoa física e jurídica padrão ICP-BRASIL, com validade por um
período de 12 (doze) meses e atrelado ao CNPJ desta SECEC-DF, p/ uso de servidores da
DIGEP e Secretário de Estado. Item 1 - Certificação digital E-CNPJ, tipo A-1, atrelado ao
CNPJ da SECEC, com acesso através de terminal de computador da SECEC-DF E com
segurança contra uso indevido e cópias. Item 2 - Prestação de serviços de certificação
digital E-CPF, Tipo A-1, com acesso através de terminal de computador da SECEC-DF e
com segurança contra uso indevido e cópias. Prazo: 30 dias. Do Valor: R$ 570,00
(quinhentos e setenta reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001.
Programa de Trabalho nº 13122821985179634, Fonte 100, Natureza de Despesa 339040;
Modalidade: ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 17 de fevereiro de 2022.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 01/2022

O Diretor de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
do Distrito Federal, sediada no 4º andar da Biblioteca Nacional de Brasília, Asa Sul,
Brasília/DF, pelo presente Edital, INTIMA, o ex-servidor THIAGO ALBUQUERQUE
DE MATTOS MOURA, matrícula 0242470-3, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para promover o ressarcimento ao Erário do valor constante dos autos processo
administrativo 00150-00001672/2021-42. Fica ainda ciente de que, convocado pelo
presente EDITAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, se não
comparecer, o processo seguirá os trâmites administrativos necessários visando a
propositura de ação judicial de cobrança.

FRANCISCO JOSÉ TELES DE LIMA

CONSELHO DE CULTURA
 

EDITAL CCDF Nº 01/2022

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

O CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
instituídas pelos Artigos 5º, 10, 11 e 12 da Lei Complementar nº 934, de 07 de dezembro
de 2017, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à seleção de
representantes da sociedade civil com atuação na área cultural para compor o Conselho
Cultura do Distrito Federal para mandato de 03 (três) anos, tendo como base a Resolução
nº 01, de 20 de janeiro de 2022, que trata do Regimento Eleitoral do Conselho de Cultura
do Distrito Federal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil do Conselho de Cultura do
Distrito Federal deve preencher 4 (quatro) cadeiras de conselheiros (as) titulares e 4
(quatro) cadeiras de conselheiros (as) suplentes.

1.2 Os representantes da sociedade civil do Conselho de Cultura do Distrito Federal
devem ser eleitos por Conselheiros Regionais de Cultura, representantes da sociedade
civil, para mandato de 3 (três) anos, contados da entrada em exercício, nos termos do §1º
do Art. 13 da Lei Complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017, a Lei Orgânica da
Cultura - LOC.
1.3 Os (As) representantes da Sociedade Civil do Conselho de Cultura do Distrito Federal
são eleitos:
I - por conselheiros (as) representantes da Sociedade Civil dos Conselhos Regionais de
Cultura, formalmente designados pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal; e
II - por meio de voto facultativo e secreto, por meio eletrônico.
1.4 Em atendimento aos critérios de representatividade, exigidos pelo Art. 13 da LOC, e à
paridade de gênero, exigida pelo § 5º do Art. 12 da LOC, devem ser eleitos, no mínimo:
I - 1 (um) representante com atuação em políticas afirmativas, com conhecimento e
atuação em arte inclusiva e nos diversos segmentos culturais;
II - 1 (um) representante com atuação em economia criativa;
III - 2 (duas) conselheiras mulheres; e
IV - demais representantes que contemplem diversas linguagens artísticas ou expressões
culturais.
§ 1º Os (As) candidatos (as) que atendam aos requisitos dispostos nos subitens I a III
podem ser considerados eleitos ainda que obtenham menor número de votos que os
demais candidatos (as).
§ 2º As 2 (duas) primeiras mulheres com maior número de votos serão necessariamente
convocadas.
§ 3º A identidade de gênero é autodeclaratória e será respeitada para efeito de paridade de gênero.

1.5 Os (As) Conselheiros (as) de Cultura em exercício que desejarem concorrer à reeleição
devem se licenciar do Conselho de Cultura do Distrito Federal desde a publicação do
Edital até a divulgação do resultado final das eleições.
1.6 Os membros dos Conselhos pertencentes ao Sistema de Arte e Cultura do Distrito
Federal que desejem participar do processo eleitoral para composição das cadeiras de
representantes da sociedade civil do Conselho de Cultura do Distrito Federal deverão se
licenciar de suas funções desde a publicação do Edital.
1.7 Os membros dos Conselhos Regionais de Cultura que pretendam se candidatar a
representante da sociedade civil no Conselho de Cultura do Distrito Federal deverão
licenciar-se do Conselho Regional de Cultura junto ao Conselho de Cultura do Distrito
Federal desde a publicação do Edital, nos termos do Art. 28, § 5º, da Resolução nº 01, de
14 de setembro de 2018.
Parágrafo único. A desincompatibilização dos Conselheiros de Cultura do Distrito Federal
que desejem se recandidatar ao cargo deverá ocorrer até o dia 1º de março de 2022.
1.8 É vedada a designação como representante da sociedade civil no Conselho de Cultura
do Distrito Federal ou no Conselho Regional de Cultura, titular ou suplente, de servidor
efetivo ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança na Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa ou em qualquer Administração Regional do Distrito
Federal, nos termos do § 4º, Art. 12, da Lei Complementar nº 934, de 2017, e de servidor
ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em gabinetes parlamentares e de
lideranças partidárias.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições de candidatos (as) às vagas da Sociedade Civil no Conselho de Cultura
do Distrito Federal devem ser:
I - Gratuitas;
II - Realizadas por entidades, grupos, fóruns, coletivos e instâncias de participação que
comprovarem atuação em arte e cultura;
III - Efetuadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível em:
http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura;
IV - Acompanhadas de documentação que comprove os requisitos exigidos nos itens 2.6,
2.7 e 2.8 deste Edital; e
V - Validadas pela Comissão Eleitoral e divulgadas pelo Conselho de Cultura do Distrito
Federal.
2.2 A Comissão Eleitoral fica autorizada a desclassificar candidaturas inscritas de forma
incompleta, incorreta ou com informações comprovadamente falsas.
2.3 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade da documentação
apresentada, o (a) candidato (a) terá anulada a inscrição, será excluído (a) do processo de
eleitoral e poderá ser responsabilizado nos termos legais.
2.4 As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade das entidades,
grupos, fóruns, coletivos, instâncias de participação e do(da) próprio candidato(a).
2.5 Os (As) candidatos (as) poderão ser indicados para concorrer às vagas destinadas:
I - à representação das políticas afirmativas, com conhecimento e atuação em arte
inclusiva e nos diversos segmentos culturais;
II - à representação da economia criativa; ou
III - à representação dos segmentos e das linguagens de arte e cultura do Distrito Federal.
2.6 Para a realização da inscrição de candidatura, as entidades, grupos, fóruns, coletivos e
instâncias de participação que comprovarem atuação em arte e cultura há, pelo menos, 2
(dois) anos, devem enviar, no período de 00h00 do dia 02 de março de 2022 até às 18h00
do dia 16 de março de 2022, as inscrições à Comissão Eleitoral, por meio do formulário
eletrônico de inscrição, acompanhado dos seguintes anexos:
I - documento assinado por seu representante com a indicação dos (das) candidatos (as) ao
Conselho de Cultura do Distrito Federal;
II - declaração, assinada por pelo menos 3 (três) membros da instituição, apresentando
histórico da organização e das atividades realizadas na área da cultura, acrescida de
portfólio ou documentação comprobatória de atuação; e
III - documentação relativa a cada candidato (a) indicado (a).
Parágrafo único. Para fins de documentação comprobatória de atuação em arte e cultura,
podem ser apresentados documentos tais como atas e listas de presença de assembleias e
de reuniões; cartazes; fotografias; reportagens de jornais e revistas; declaração assinada
pelos membros da instituição; certificado de atividades realizadas; entre outras.
2.7 Caso seja constituída formalmente, a instituição poderá apresentar, em substituição à
declaração, cópia simples do Estatuto Social e Ata de Eleição, acrescida de portfólio e/ou
documentação comprobatória de atuação.
2.8 A inscrição exige o preenchimento de formulário de eletrônico de inscrição,
disponibilizado pela Comissão Eleitoral, acompanhado da seguinte documentação que
comprove os requisitos exigidos, para cada um (uma) dos (as) candidatos (as) indicados:
I - comprovação de idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data da posse, por meio
de apresentação de cópia simples de documento de identificação oficial com foto;
II - comprovação de residência mínima de 4 (quatro) anos no Distrito Federal, por meio de
cópia simples do comprovante de residência ou de declaração de residência, conforme
Anexo III;
III - declaração de que não é servidor, efetivo ou comissionado, na Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, ou em qualquer Administração Regional
do Distrito Federal, conforme Anexo II;
IV - declaração de que não é ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração em
gabinetes parlamentares ou em liderança partidária, conforme modelo disponibilizado pela
Comissão Eleitoral do Conselho de Cultura do Distrito Federal, conforme Anexo II; e
V - comprovação mínima de 8 (oito) anos de atuação em arte e cultura, por meio de
apresentação de currículo e portfólio;
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2.9 Além da documentação geral para todos (as) os (as) candidatos (as), deverão ser
anexados ao formulário de eletrônico de inscrição documentos que comprovem a
atuação na área específica da vaga pleiteada:
I - para a representação das políticas afirmativas, deve ser comprovada, no currículo
e portfólio, a experiência nesta área, com conhecimento e atuação em arte inclusiva e
nos diversos segmentos culturais; e
II - para a representação da economia criativa, deve ser comprovada, no currículo e
portfólio, a atuação e experiência em economia criativa.
2.10 Para fins de análise de atuação em arte inclusiva e em políticas afirmativas,
serão consideradas a Portaria nº 287, de 05 de outubro de 2017, que institui a
Política Cultural de Ações Afirmativas e a Portaria nº 100, de 11 de abril de 2018,
que institui a Política de Acessibilidade no âmbito da gestão pública cultural do
Distrito Federal.
2.11 Para fins de análise de atuação em economia criativa, serão consideradas as
indicações da Portaria nº 251, de 30 de agosto de 2017, que institui o Programa
Território Criativo e da Portaria nº 295, de 04 de setembro de 2018, que dispõe sobre
o estabelecimento de parâmetros para a Agenda Executiva da Política de Economia
Criativa do Distrito Federal.
2.12 Caso as comprovações exigidas por este Edital sejam dificultadas em razão da
natureza da atividade cultural ou da situação social do agente, a inscrição poderá ser
analisada pela Comissão Eleitoral em caráter excepcional, considerando fatores
sociais, econômicos e de acessibilidade dos interessados.
2.13 Entende-se por portfólio a composição de materiais que permita averiguar a atuação do (da)
candidato (a) indicado (a) e/ou inscrito (a) em arte e cultura de forma geral e nas áreas
específicas de economia criativa, arte e cultura inclusiva e políticas afirmativas, tais como,
cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (DVDs, CDs, fotografias, folhetos,
matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais), relacionados às contribuições já
realizadas, com suas devidas legendas e datas.
2.14 Serão considerados como documento de identificação: cédula de identidade
expedida por Secretaria de Segurança Pública, passaporte brasileiro, carteira
nacional de habilitação, carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do
exercício de profissão regulamentada por lei e carteira de trabalho e previdência
social – CTPS.
2.15 A inscrição de pessoa com deficiência deve obedecer aos requisitos da Lei
Nacional nº 13.146, de 6 de junho 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3. DAS DILIGÊNCIAS
3.1 A validação das candidaturas será realizada pela Comissão Eleitoral com o apoio
do Conselho de Cultura do Distrito Federal.
3.2 Na validação das candidaturas, a Comissão deverá respeitar a proporção de 5
(cinco) candidatos (as) por vaga, exigida pelo Art. 13 da LOC, cabendo à listagem
final o máximo de 20 (vinte) candidatos (as).
Parágrafo único. Caso o número de inscrições ultrapasse a proporção de 5 (cinco) candidatos por
vaga, serão utilizados os seguintes critérios de seleção e/ou desempate:
I - tempo de atuação cultural;
II - atuação em políticas afirmativas, com conhecimento e atuação em arte inclusiva
e nos diversos segmentos culturais;
III - atuação em economia criativa; e
IV - ser mulher.
3.3 Durante o período de diligências das inscrições recebidas, poderão ser enviadas
notificações quanto à necessidade de ajustes ou de complementação da
documentação dos (das) candidatos (as) inscritos (as).
3.4 O pedido de diligências será enviado para o endereço eletrônico informado no
formulário de inscrição do (da) candidato (a) e deve ser atendido em até 3 (três) dias,
a contar do primeiro dia subsequente à data do envio.
3.5 A documentação complementar deverá ser encaminhada eletronicamente por e-
mail, em resposta à mensagem que diligenciou o (a) candidato (a).
3.6 Fica a Comissão Eleitoral autorizada a desclassificar candidaturas inscritas de
forma incompleta, incorreta ou com informações comprovadamente falsas.
3.7 Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade da
documentação apresentada, o (a) candidato (a) terá anulada a inscrição, será excluído
(a) do processo eleitoral e poderá ser responsabilizado nos termos legais.
3.8 Não serão admitidas as candidaturas em desacordo com este Edital.
4. DOS RECURSOS
4.1 O resultado preliminar das candidaturas válidas será divulgado na página do
Conselho de Cultura do Distrito Federal (http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-
cultura/), de acordo com o calendário eleitoral.
4.2 Do resultado preliminar da seleção das candidaturas válidas, caberá recurso
fundamentado e específico, a ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos a
contar da publicação do resultado, considerando para início da contagem o primeiro
dia útil posterior à divulgação.
4.3 A interposição de recurso deverá ser realizada, exclusivamente, por meio de
preenchimento de formulário eletrônico de recurso a ser disponibilizado pela
Comissão Eleitoral em http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/.
4.4 Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão Eleitoral e pelo Pleno do
Conselho de Cultura do Distrito Federal ou ad referendum pela Presidência do
Conselho, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis.
4.5 Cabe à Comissão Eleitoral e ao Pleno do Conselho do Conselho de Cultura do Distrito
Federal a decisão final sobre as candidaturas válidas, respeitando o limite máximo de 5
(cinco) candidatos por vaga.

4.6. A lista com as candidaturas válidas será divulgada na página do Conselho de Cultura
do Distrito Federal (http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/), de acordo com o
calendário eleitoral.
5. DAS ELEIÇÕES
5.1 A eleição para composição das cadeiras de representantes da sociedade civil do
Conselho de Cultura do Distrito, constituídos de 4 (quatro) conselheiros (as) titulares e 4
(quatro) conselheiros (as) suplentes, far-se-á de forma direta, pelo voto pessoal, secreto e
facultativo de todos (as) os (as) Conselheiros (as) Regionais de Cultura.
5.2 Cronograma:

Inscrição de candidaturas
00h00 do dia 02 de março de 2022 às

18h00 do dia 16 de março de 2022

Diligências e habilitação das candidaturas
válidas

18 a 24 de março de 2022

Divulgação das candidaturas habilitadas 25 de março de 2022

Recebimento de recursos 26 a 30 de março de 2022

Divulgação das candidaturas válidas 01 de abril de 2022

Realização de lives com os (as) candidatos
(as)

02 e 03 de abril de 2022

Realização das eleições on-line
00h00 do dia 04 de abril de 2022 às

18:00 do dia 11 de abril de 2022

Publicação de resultado das eleições e envio
para publicação

12 de abril de 2022

Em caso de empate, realização de segundo
turno

00h00 do dia 18 de abril de 2022 às
18:00 do dia 19 de abril de 2022

Homologação do resultado das eleições e
envio para publicação

20 de abril de 2022

5.3 Em função da pandemia de COVID-19, a eleição será realizada em formato virtual,
por meio de formulário eletrônico de votação disponível em:
http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/, no período de 00h00 do dia 04 de abril
de 2022 às 18:00 do dia 11 de abril de 2022.
5.4 A Comissão Eleitoral fiscalizará e dirigirá o processo eleitoral e, ao final dos trabalhos
de apuração dos votos, divulgará, conforme calendário eleitoral, o resultado do processo
eleitoral na página do Conselho de Cultura do Distrito Federal
(http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/).
5.5 Os (As) eleitores (as) são os (as) Conselheiros (as) Regionais de Cultura,
representantes da sociedade civil, das Regiões Administrativas do Distrito Federal que
contam com Conselhos Regionais de Cultura formalmente instituídos e reconhecidos pelo
Conselho de Cultura do Distrito Federal.
5.6 Para votar, os (as) Conselheiros (as) Regionais devem:
I - Preencher formulário eletrônico disponível em http://www.cultura.df.gov.br/conselho-
de-cultura/; e
II - Anexar os documentos solicitados no formulário eletrônico:
a) documento oficial com foto; e
b) comprovante de residência atualizado ou declaração de residência na Região
Administrativa que representa.
5.7 Cada eleitor poderá votar em até 4 (quatro) candidatos (as).
5.8 A votação será realizada por meio eletrônico, em formulário próprio de votação, com
link disponível em http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/.
Parágrafo único. A votação será realizada por meio de sistema eletrônico com criptografia
de votos, acessado apenas por eleitores previamente cadastrados.
5.9 A apuração dos votos será de responsabilidade da Comissão Eleitoral, com apoio da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
5.10 Em caso de dúvida ou discordância, o (a) candidato (a) interessado (a) poderá
solicitar a recontagem dos votos e requerer auditoria do processo de votação.
6. DOS CANDIDATOS ELEITOS
6.1 São considerados eleitos, de forma sucessiva:
I - as 2 mulheres com maior número de votos, inscritas em qualquer das modalidades do
artigo anterior, para que se garanta a paridade de gênero nos termos do item 1.3 deste Edital.
II - os (as) candidatos (as) com maior número de votos inscritos como representantes da
economia criativa ou das políticas afirmativas e arte inclusiva; e
III - os (as) candidatos (as) mais votados (as), tomado o total geral de votos, no caso da
inexistência de candidato (a) de que tratam o subitem anterior.
6.2 São considerados (as) suplentes os (as) candidatos (as) mais bem votados que tiveram
as candidaturas habilitadas, em ordem sequencial progressiva, após o preenchimento das
vagas dos titulares.
6.3 Em caso de empate, será realizado segundo turno de votação, conforme calendário
eleitoral.
6.4 Ao final do processo eleitoral, será emitido relatório de votação com número de
eleitores, nome dos eleitos e total de votos por candidato (a) e total geral de votos.
6.5 Ao final do processo eleitoral, será emitido relatório de votação com número de
eleitores, nome dos eleitos e total de votos por candidato (a) e total geral de votos.
6.6 O resultado do processo eleitoral será divulgado, conforme calendário eleitoral, na
página do Conselho de Cultura do Distrito Federal (http://www.cultura.df.gov.br/conselho-
de-cultura/).
6.7 Os (As) eleitos (as) serão designados (as) como representantes da Sociedade Civil no
Conselho de Cultura do Distrito Federal, em até 30 dias úteis após a publicação dos
resultados das eleições no Diário Oficial do Distrito Federal.
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6.8 Os (As) conselheiros (as) do Conselho de Cultura do Distrito Federal são

designados por ato do Governador do Distrito Federal para mandatos de 3 (três) anos,

nos termos do § 2º do Art. 12 da Lei Orgânica da Cultura.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 As dúvidas e informações complementares necessárias à aplicação dos termos deste

Edital poderão ser obtidas junto ao Conselho de Cultura do Distrito Federal pelo e-

mail: candidatura.conselhodecultura.df@gmail.com.

7.2 A participação no processo seletivo pressupõe a aceitação das disposições deste

Edital e da legislação vigente.

7.3 Os candidatos deverão ter ciência da Lei nº 4.585, de 13 de julho de 2011, alterada

pela Lei nº 6.154, de 25 de junho de 2018, que veda, no seu Art. 1º, a participação em

mais de um conselho, ainda que na condição de suplente.

7.4 O cronograma de atividades do edital poderá ter alterações, as quais serão

divulgadas no sítio do Conselho de Cultura do Distrito Federal,

http://www.cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/, de imediato.

7.5 Os casos omissos relativos ao processo seletivo serão decididos pelo Conselho de

Cultura do Distrito Federal.

7.6 Este Edital é composto pelos seguintes anexos:

I - Anexo I - Formulário eletrônico de inscrição de candidatura para Conselheiro(a)

Regional de Cultura do Distrito Federal;

II - Anexo II - Declaração de não ocupação de cargos;

III - Anexo III - Declaração de residência; e

IV - Anexo IV - Declaração de ciência.

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022

ELIZABETH FERNANDES

Presidente do Conselho

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA VENDA DE IMÓVEIS

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE

LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2022–IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em

sua Decisão nº 088/2022-DIRET, 3597ª sessão, realizada em 17/02/2022, decidiu,

com base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 01/2022-Imóveis, homologar o

resultado da licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-

00010080/2021-32, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 07 -

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PEIXOTO R$ 180.100,00; ITEM 08 - PEDRO

HENRIQUE OLIVEIRA PEIXOTO R$ 175.100,00; ITEM 40 - MARIA

BARCELOS FERREIRA R$ 152.891,00; ITEM 49 - RICARDO DE ALMEIDA

PAULA R$ 155.155,00; ITEM 50 - ROBSON JOVIANO DE OLIVEIRA R$

150.000,00; ITEM 81 - IZAIAS SILVA RODRIGUES R$ 111.111,11. Informa-se,

na oportunidade, que os ITENS 02, 09, 13, 17, 23, 26, 27, 35, 42, 47, 48, 64, 74,

89, 90, 92, 93, 95 e 99 permanecerão, de ofício, por 60 (sessenta) dias, encerrando-

se em 14/04/2022, conforme previsto no tópico 40, para que os respectivos

licitantes procedam à complementação da documentação exigida no CAPÍTULO V

- B) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUALQUER MODALIDADE

DE PAGAMENTO ou manifestem interesse no pagamento à vista. Além disso,

comunica-se aos licitantes declarados vencedores que a Gerência de Atendimento

ao Cliente - GEATE, disponibilizará por meio eletrônico o controle de pagamento

à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo de exclusiva responsabilidade dos

licitantes efetuar o recolhimento do preço ajustado, no prazo de 10 (dez) dias

úteis, contados após a publicação deste, conforme descrito no tópico 74.1 do

Edital. Esclarece-se, na ocasião, que os licitantes vencedores supracitados

deverão, no prazo devido, após sua convocação pelo Cartório indicado, proceder à

lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, correndo todas as despesas por

conta dos licitantes vencedores, inclusive as cartorárias e os impostos, preços

públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 74.2 do

aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já

estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da

penalidade prevista no tópico 77.6 do Edital. Esclarece-se ainda, aos interessados,

que, de acordo com o contido no tópico 66 do Edital, não caberá recurso quanto à

presente homologação.

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022

BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE

LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 09/2021–IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em sua

Decisão nº 086/2022-DIRET, 3597ª sessão, realizada em 17/02/2022, decidiu, com

base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital n.º 09/2021-Imóveis, homologar o resultado da

licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-0005393/2021-79,

proclamando-se vencedora a seguinte licitante: ITEM 18 - HODH ATACADISTA

DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 855.100,00. Informa-se, na

oportunidade, que os ITENS 02 e 10, permanecerão sobrestados, até momento

oportuno, para deliberação. Na oportunidade, comunica-se à licitante declarada

vencedora que a Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE disponibilizará por

meio eletrônico o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial,

sendo de exclusiva responsabilidade da licitante efetuar o recolhimento do preço

ajustado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, conforme

descrito no tópico 74.1 do Edital. Esclarece-se, na ocasião, que a licitante vencedora

supracitada deverá, no prazo devido, após sua convocação pelo Cartório indicado,

proceder à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, correndo todas as

despesas por sua conta, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou

taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 74.2 do aludido Edital. O

não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no

desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no

tópico 77.6 do Edital. Esclarece-se ainda, aos interessados, que, de acordo com o

contido no tópico 66 do Edital, não caberá recurso quanto à presente homologação.

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022

BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE

LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 11/2021–IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em

sua Decisão nº 085/2021-DIRET, 3597ª sessão, realizada em 17/02/2022, decidiu,

com base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 11/2021-Imóveis, homologar o

resultado da licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-

0006667/2021-47, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 63 -

A2R COMERCIO DE FABRICACAO DE ESQUADRIAS E SERVICOS DE

SERRALHARIA EIRELI R$ 82.000,00; ITEM 64 - A2R COMERCIO DE

FABRICACAO DE ESQUADRIAS E SERVICOS DE SERRALHARIA EIRELI

R$ 80.000,00. Na oportunidade, comunica-se aos licitantes declarados vencedores

que a Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, disponibilizará por meio

eletrônico o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo

de exclusiva responsabilidade dos licitantes efetuarem o recolhimento do preço

ajustado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste,

conforme descrito no tópico 74.1 do Edital. Esclarece-se, na ocasião, que os

licitantes vencedores supracitados deverão, no prazo devido, após sua convocação

pelo Cartório indicado, proceder à lavratura da Escritura Pública de Compra e

Venda, correndo todas as despesas por conta dos licitantes vencedores, inclusive

as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade

com o contido no tópico 74.2 do aludido Edital. O não atendimento às citadas

exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio

com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 77.6 do Edital.

Esclarece-se ainda, aos interessados, que, de acordo com o contido no tópico 66

do Edital, não caberá recurso quanto à presente homologação.

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022

BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE

LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 13/2021–IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em sua

Decisão nº 087/2022-DIRET, 3597ª sessão, realizada em 17/02/2022, decidiu, com

base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 13/2021-Imóveis, homologar o resultado da

licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-00008393/2021-21,

proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 03 - IGREJA

EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO DE AGUAS CLARAS R$

8.123,00 - Concessão Mensal; ITEM 24 - MATHEUS RODRIGUES DE ANDRADE

R$ 270.000,00; ITEM 29 - ORIENTE CULTURAL DO BRASIL S/A R$ 79.800,00 -

Concessão Mensal; ITEM 37 - ANTONIO PAULO CORTEZ JUNIOR R$

137.600,00; ITEM 64 - EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS R$ 451.000,00;

ITEM 87 - ELSO PEREIRA NUNES R$ 123.200,00; ITEM 103 - CANAA

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$15.101,00 - Concessão

Mensal. Informa-se, na oportunidade, que os ITENS 01, 11, 12, 15, 42, 62, 94 e 97

permanecerão sobrestados, de ofício, por 60 (sessenta) dias, encerrando-se em

10/03/2022, conforme previsto no tópico 40, para que os respectivos licitantes
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