
Analisando o processo 00070-00003906/2020-87, verifico que restou configurada a 
infração, e de acordo com as atribuições previstas no Art. 118 do Decreto n° 36.589/2015, 
RESOLVO:
Julgar PROCEDENTE o Auto de Infração nº 2012-D, datado de 07/08/2020 lavrado em 
desfavor de JOSEMIR JOSÉ DA SILVA e aplico a penalidade de MULTA prevista no 
artigo 111, inciso II e § 1º ambos do Decreto 36.589, por descumprir o artigo 4º, inciso I 
da Lei nº. 5.224/2013.
NOTIFICO-O de que, em conformidade com o Art. 119, do Decreto n° 36.589 de 07 de 
julho de 2015, o interessado dispõe de 10 (dez) dias contados do recebimento desta 
decisão para, querendo, recorrer em segunda instância ao Secretário de Estado de 
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federa, nos termos da 
Portaria nº. 20, de 14/05/2020. INTIME-SE o infrator da presente decisão.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2020
VINÍCIUS EUSTÁQUIO BARRETO CAMPOS

Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
 

INSTRUÇÃO Nº 100, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 27.958 de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF, 
com fundamento no Regimento Interno, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 
111 de 12 de junho de 2007 e conforme o disposto no Decreto nº 37.096/2016, resolve:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial visando apurar os fatos, identificar os 
responsáveis e quantificar os danos, objetivando o seu integral ressarcimento, bem como 
recomendar providências saneadoras, relacionado ao processo nº 00193-00001626/2018-
14, a ser conduzida pela Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, constituída 
por meio da Instrução nº 20 de 19/03/2018, publicada no DODF nº 54 de 20/03/2018, 
página 54, alterada pela Instrução nº 02 de 18/02/2019, publicada no DODF nº 35, de 
19/02/2019, página 38, alterada pela Instrução nº 04 de 10/01/2020, publicada no DODF 
nº 12, 17/01/2020, página 14.
Art. 2º A referida Tomada de Contas Especial terá o prazo de 90 (noventa) dias para 
conclusão dos trabalhos, sendo prorrogável por igual período.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO COSTA JUNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 
ATOS DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO: 3476ª; Realizada em: 29/09/2020; Relator: LEONARDO HENRIQUE 
MUNDIM MORAES OLIVEIRA - Processo: 0370-000743/2010; Interessado: BONNA 
FRUTA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - Decisão nº: 636/2020. A 
Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: a)revogar a Decisão nº 1400/2014 - 
DIRET, de 23/12/2014, face às resoluções subsequentes do COPEP/DF; b) autorizar, em 
estrito cumprimento às Resoluções do COPEP/DF nº 317, de 16/10/2018 e 67, de 
30/07/2020, e posteriores determinações, a celebração do Contrato de Concessão de 
Direito Real de Uso com Opção de Compra (CDRU-C) entre a Terracap e a empresa Dona 
de Casa Supermercados Ltda., (novo nome empresarial de Bonna Fruta Comércio de 
Hortifrutigranjeiros Ltda.), CNPJ nº 11.832.478/0001-02, no âmbito do PRÓ-DF II, tendo 
por objeto os imóveis nºs 808027-5, 808029-1, 808030-5, 808031-3, 808032-1, 808033-0, 
808034-8, 808035-6, 808036-4, 808037-2 e 808038-0, denominados Lote 01, Conjunto 
01; Lotes 01, 02, 03 e 04, Conjunto 02; Lotes 01, 02, 03 e 04, Conjunto 03; Lote 1, 
Conjuntos 04 e Lote 1, Conjuntos 05, QN 101 - Setor Habitacional Parque das Benções - 
SHPB - Recanto das Emas/DF, com áreas para o Lote 01, Conjunto 01, área de 10.113,69 
m²; Lotes 01 e 02, Conjunto 02, área de 2.662,78 m²; Lotes 03 e 04, Conjunto 02, área de 
2.662,32 m²; Lotes 01 e 02, Conjunto 03, área de 3.481,88 m²; Lotes 03 e 04, Conjunto 
03, área de 3.481,27 m²; Lote 01, Conjunto 04, área de 7.013,38 m² e Lote 01, Conjunto 
05, área de 9.373,38 m², totalizando 51.076,95 m², e com áreas máximas para construção 
para o Lote 01, Conjunto 01, área de 20.227,38m²; Lotes 01 e 02, Conjunto 02, área de 
5.325,56m²; Lotes 03 e 04, Conjunto 02, área de 5.324,64m²; Lotes 01 e 02, Conjunto 03, 
área de 6.963,76m²; Lotes 03 e 04, Conjunto 03, área de 6.962,54m²; Lote 01, Conjunto 
04, área de 14.026,76m² e Lote 01, Conjunto 05, área de 18.746,76m², perfazendo o total 
de 102,153,90m², com prazo de 60 meses, em observância ao disposto nas Leis Distritais 
nºs 3.196/2003, 3.266/2003 e 6.468/2019, regulamentadas pelo Decreto Distrital nº 
41.015/2020, bem como à Resolução nº 241/2016 - CONAD/TERRACAP, adaptada à 
nova legislação;
 

SESSÃO: 3476ª; Realizada em: 29/09/2020; Relator: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM 
MORAES OLIVEIRA - Processo: 0370-000350/2014; Interessado: CONSTRUTORA OURO 
BRANCO LTDA. EPP - Decisão nº: 637/2020. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, 
decide: a) autorizar a celebração do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção 
de Compra entre a Terracap e a empresa Construtora Ouro Branco Ltda. EPP, CNPJ nº 
07.290.167/0001-83, no âmbito do PRÓ-DF II, tendo por objeto imóvel nº 507274-3, 
denominado Lote 16, Conjunto "F" - Setor de Múltiplas Atividades - SMA - Gama/DF, com 
área de terreno de 1.169,40m2, e área máxima para construção de 1.871,04m2, pelo prazo de 60 
meses, em observância ao disposto na Lei Distrital nº 3.196/2003 de 29/09/2003, e Lei Distrital 
nº 3.266/2003 de 30/12/2003, Lei Distrital nº 6.468/2019, de 27/12/2019, regulamentadas pelo 
Decreto Distrital nº 41.015/2020, de 22/07/2020, observando-se os termos da Resolução n.º 
241/2016 - CONAD/TERRACAP, adaptada à nova legislação;
 
SESSÃO: 3476ª; Realizada em: 29/09/2020; Relator: LEONARDO HENRIQUE MUNDIM 
MORAES OLIVEIRA - Processo: 0370-000507/2009; Interessado: RAIMUNDO TORNO E 
SOLDA LTDA. - ME - Decisão nº: 638/2020. A Diretoria, acolhendo o voto do relator, decide: 
a) autorizar a celebração de escritura pública de compra e venda (Definitiva) entre esta 
Companhia e a empresa Raimundo Torno e Solda Ltda. - ME, CNPJ nº 72.614.415/0001-66, 
visando à aquisição do imóvel nº 524722-5, denominado Lote 12, Conjunto 12, Área de 
Desenvolvimento Econômico Sul - Samambaia/DF, no âmbito do PRÓ-DF II, sem desconto 
sobre o valor do terreno, conforme estabelecido no Atestado de Implantação Definitivo PRÓ-
DF II nº 069/2017, no Parecer Técnico nº 073/2017 da Diretoria de Análise e Acompanhamento 
de Benefícios da então Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência 
e Tecnologia do Distrito Federal, na previsão contida no Contrato de Concessão de Direito Real 
de Uso com Opção de Compra nº 230/2012, no disposto no artigo 1º, Parágrafo único da 
Resolução Normativa nº 01N - COPEP/DF, de 11/06/2019, na Lei Distrital nº 3.196/2003, de 
29/09/2003, na Lei Distrital nº 3.266/2003, de 30/12/2003, no artigo 9º, Caput e Parágrafo Único 
da Lei Distrital nº 6.035/2017, de 21/12/2017, na Lei Distrital nº 6.468/2019, de 27/12/2019, e 
nos termos da Resolução nº 241 - CONAD, de 25/10/2016, e de acordo com o que dispõe o 
Parecer nº 177-ACJUR, de 18/03/2016, cujo efeito normativo foi outorgado pela Decisão nº 143-
DIRET, de 06/04/2016;

LEONARDO MUNDIM
Diretor

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ATA
AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE PARA DISCUTIR A REGULARIZAÇÃO, 

AMPLIAÇÃO E CRIAÇÃO DOS LOTES DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS NO GAMA - RA II

Às dezenove horas do dia dez do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, em 
cumprimento ao contido no art. 2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois 
mil e vinte, via videoconferência, foi aberta a Audiência Pública online para discutir a 
regularização, ampliação e criação dos lotes dos seguintes equipamentos públicos no 
Gama: I – ampliação do lote do Fórum do Gama, do Corpo de Bombeiros e da Caesb na 
Entrequadra 01/02, Área Especial, Setor Norte; II – ampliação do lote do Centro 
Educacional nº 07, localizado na Praça 01, lote 3 do Setor Central do Gama; III – 
ampliação do lote da Unidade Básica de Saúde – UBS 04, localizada na Praça 03, AE 02, 
Setor Leste do Gama; IV – ampliação dos lotes da Escola Classe n.º 02, localizada na EQ 
2/4, Área Especial, e do Centro de Ensino Fundamental 05, localizado na EQ 26/29, Área 
Especial, ambos no Setor Oeste; e V – criação de novo lote para Feira do Galpão do Setor 
Central, em cumprimento ao artigo 30 do PDL do Gama. 2. Leitura do Regulamento. 3. 
Apresentação Técnica. 4. Questionamentos da plenária. 5. Encerramento. A Senhora Aline 
Flym Barbosa, da Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação (ASCOL/SEDUH), preliminarmente, iniciou a 
leitura dos principais procedimentos a nortear a referida Audiência Pública, destacando 
que o aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n°152 e 
163, e em jornais de grande circulação nos dias 12 e 27 do mês de agosto, 
respectivamente, e o material de consulta disponibilizado no site www.seduh.df.gov.br, 

linkde Audiências Públicas. Após a leitura, a Senhora Isabela Luna Soares Amorelli, 
Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação SEDUH, 
comunicou que representaria o Secretário de Habitação, Senhor Mateus Leandro de 
Oliveira, assim como a Secretária-Executiva, Gisele Moll Mascarenhas, e em nome do 
gabinete e toda a SEDUH, saudou a todos. Ressaltou todo o esforço e trabalho 
desempenhado pela Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN, em 
nome de seu Subsecretário, Senhor Vicente Correia Lima Neto, e os trabalhos 
desenvolvidos em conjunto com a Coordenação de Projetos - COPROJ, liderada pela 
Senhora Anamaria de Aragão Costa Martins. Reiterou que a Audiência Pública manteria o 
caráter consultivo, com o intuito de obter contribuições da população da Administração 
Regional do Gama. Pontuou que seriam apresentadas demandas específicas das áreas 
constantes nos itens da pauta, salientando que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação realiza estudos urbanísticos que mantém consonância com a vivência da 
população. Ato contínuo, o Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto pontuou que 
o processo consolidará uma etapa de um rito necessário para a aprovação de projetos de 
parcelamento do solo dos cinco casos a serem apresentados, propiciando a regularização 
de equipamentos públicos existentes atualmente na cidade do Gama. Complementou, 
dispondo que são projetos de caráter público que visam atender a própria comunidade e,
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por tratar-se de intervenção no espaço urbano da cidade, afirma ser necessário a oitiva da 
população. A Senhora Anamaria de Aragão Costa Martins, coordenadora da 
COPROJ/SEDUH iniciou a apresentação, explicitando que os projetos de parcelamento 
constituem demanda oriundas de vários órgãos públicos, como a Secretaria de Educação 
e de Saúde, que fizeram várias solicitações à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação no sentido de regularizar ocupações já consolidadas. Prosseguindo a primeira 
situação, que trata do conjunto de três equipamentos públicos no Setor Norte, sendo eles: 
o Corpo de Bombeiros, lote da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 
(CAESB) e o lote do Fórum, afirmou que para o caso específico da Entrequadra 01/02 do 
Setor Norte, a proposta é regularizar as áreas já ocupadas pelo Corpo do Bombeiros, pelo 
Fórum e, consequentemente, pela CAESB, incorporando diversas áreas ociosas 
adjacentes ao local. Com relação ao segundo caso, no Setor Central, da Escola Classe 07, 
informou que se trata de demanda apresentada no ano de 2017 pela diretora do Centro de 
Ensino, em que solicitava a incorporação da área para expansão das atividades da escola. 
Demonstrou por meio da apresentação a área lateral a ser incorporada, declarando que 
não há nenhuma utilização por parte da comunidade no local. Em relação a Feira do 
Galpão, implantada na lateral do Terminal Rodoviário, destacou a situação dos 
comerciantes, que se encontram há muitos anos no local, mas frisou a precariedade das 
construções, que pode acarretar prejuízo à segurança dos frequentadores. Expôs que o 
Plano Diretor do Gama, Lei 782 de 2006, no seu Art. 30, previa a necessidade de criação 
de nova área para a Feira, com a manutenção da sua historicidade e importância para o 
Gama. A nova área proposta seria localiza-se no lado oposto ao Terminal, e prevê 
ampliação dos espaços para as lojas, propiciando um maior conforto para os 
permissionários que atualmente trabalham na Feira do Galpão. Com relação à Unidade 
Básica de Saúde, localizada no Setor Leste, ressaltou que se trata de construção de grande 
importância, e a proposta é que sejam feitas duas correções na área, sendo a primeira um 
reposicionando do lote nos limites do muro ocupado pelo Centro de Saúde, e o 
atendimento ao pedido da própria Secretaria de Saúde de ampliação para a construção de 
um polo do programa Academia da Saúde, com acréscimo de 1.600 metros quadrados 
para a Unidade Básica de Saúde. Quanto à ampliação do Centro de Ensino Fundamental 
05, localizado no Setor Oeste, informou que a regularização visa incorporar a quadra 
esportiva que já está nos limites do muro da escola, portanto, de espaço já ocupado pela 
escola. Ressaltou que a outra quadra localizada no exterior da escola não será 
incorporada, permanecendo como área pública. Em seguida, apresentou a solicitação de 
outra escola para acréscimo de área, também localizada no Setor Oeste, EQ 2/4, a Escola 
Classe 02, com demanda oriunda da própria Diretoria do Centro de Ensino, em que se 
solicita um acréscimo de um espaço também previsto no Plano Diretor, como uma 
possível área de adensamento, não necessariamente para equipamento público, sendo 
atualmente um vazio residual. Ressalta que o objetivo é que seja construído um complexo 
cultural profissionalizante, com acervo bibliográfico, auditório e área de lazer para uso da 
comunidade escolar da vizinhança. O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 
franqueou a palavra aos participantes inscritos para manifestações. 1° inscrito, o Senhor 
Jerry Vieira, vice-diretor do CED 07 do Gama, declarou com relação ao pedido de 
construção de uma nova quadra de esportes na área ociosa existente na parte posterior da 
escola, que se justifica principalmente por questões de segurança, uma vez que os alunos 
têm que se deslocar por cerca de 100 metros para utilizar a quadra adicional no exterior 
da escola. 2° inscrito, o Senhor Robson Heitor declarou com relação ao processo da 
Escola Classe 02, que é datado de 2001, que vêm pleiteando esta área há quase vinte 
anos, afirmou que se trata de uma área de grande importância para a escola, uma vez que 
a esta não tem condições de expandir sua área interna, não havendo quadra poliesportiva 
ou refeitório no local. Ressaltou que a área foi cedida para a escola pela Administração 
Regional do Gama, com uma autorização a título precário, ou seja, com a possibilidade 
de utilizar a área, porém, sem edificá-la. Reiterou a solicitação para que a área seja cedida 
à escola de forma célere, agradecendo a oportunidade e parabenizando à Secretaria pela 
iniciativa. A Senhora Anamaria de Aragão Costa Martins esclareceu com relação a outros 
Centros de Ensino que necessitam de ampliação que não foram incluídos na discussão da 
Audiência Pública, justificando que a Secretaria de Educação solicitou a inserção de um 
grupo de seis escolas, porém, em razão do rito de Audiência Pública que indica a 
disponibilização da documentação com 30 dias de antecedência, não foi possível incluí-
las. Informou que solicitaram à Diretoria de Ensino do Gama que protocolasse um novo 
processo para tratar das solicitações de ampliação de outras escolas. 3ª inscrita, a Senhora 
Sandra Regina, professora da Escola Classe 02 e do CED 07, salientou com relação à 
necessidade da Escola Classe 02, destacando que o espaço posterior à área será de grande 
utilidade, reiterando que a escola realmente necessita do espaço para ser utilizado em prol 
da comunidade e das crianças que fazem parte da realidade da escolar. Com relação ao 
CED 07, ressaltou que a utilização da quadra de esportes também é de grande 
importância para os alunos. 4ª inscrita, a Senhora Cássia Maria Marques Nunes, 
Coordenadora Regional de Ensino do Gama, discorreu com relação ao rito que deve ser 
seguido para inserção de outros processos de escolas que também pleiteiam o aumento de 
suas áreas. Afirmou que a demanda de alunos vem aumento a cada ano, com uma média 
de 2.000 estudantes no Gama, situação agravada pela pandemia, e em não havendo áreas 
para construção de escolas na cidade, afirmou que as ampliações são fundamentais, 
pontuando que há diversas áreas subutilizadas nas proximidades das escolas. Agradeceu à 
equipe da SEDUH pelo auxílio na condução dos processos. Solicitou, em seguida, que 
fosse apresentado o caso do CEF 05. O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 
explicitou que a SUPLAN foi criada principalmente para atender os projetos de interesse 
público, salientando a importância de ampliar as escolas para atender esta demanda 
crescente. Não havendo mais inscrições para discussão da matéria, agradeceu a todos os 
participantes pelas manifestações apresentadas. Em seguida, a Senhora Anamaria de 
Aragão Costa Martins também proferiu os agradecimentos pela participação e

colaboração de todos, evidenciando que as situações presentadas necessitam de 
atenção especial, e em atendimento as observações contidas no Plano Diretor sobre a 
necessidade de dar um tratamento para estas áreas. A Senhora Cássia Maria Marques 
Nunes fez uma ressalva com relação a denominação do CED 07, que constava como 
Escola Classe 07. Em resposta, a Senhora Anamaria de Aragão Costa Martins 
informou que fariam a correção, atentando-se para a nomenclatura nos demais 
processos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Audiência Pública online 
para discutir a regularização, ampliação e criação de lotes dos equipamentos 
públicos no Gama foi declarada encerrada pelo Senhor Subsecretário Vicente Correia 
Lima Neto, agradecendo a presença de todos. ISABELA LUNA SOARES 
AMORELLI - Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação – SEDUH; VICENTE CORREIA LIMA NETO - Subsecretário de 
Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN/SEDUH; ANAMARIA DE ARAGÃO 
COSTA MARTINS - Coordenação de Projetos - COPROJ/SEDUH.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

RESOLUÇÃO Nº 227, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre regras para PERMUTA de imóveis de propriedade da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições estatutárias da 
Companhia, com registro sob o nº 20080173764 na Junta Comercial do Distrito 
Federal, com fundamento na Lei nº 8.666/1993, art. 17, inciso I, alínea "f", e na Súmula 
aprovada pela Diretoria Executiva desta Companhia sob nº 253/2018, resolve:
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras, procedimentos e critérios para 
a realização de PERMUTAS de imóveis de propriedade desta Companhia e do Distrito 
Federal destinados à aplicação na Política Habitacional de Interesse Social de 
responsabilidade desta CODHAB/DF, ficam estabelecidas as seguintes regras.
Art. 1º Esta resolução dispõe acerca das regras para PERMUTA de lotes de propriedade 
desta Companhia e do Distrito Federal, destinado a política habitacional, por meio de 
venda por Editais de Convocação/Chamamento, para atendimento da Política 
Habitacional do Distrito Federal disposta na Lei Distrital nº 3.877/2006.
Art. 2º Considerando que o Editais de Convocação e Chamamento aqueles produzidos 
pela Diretoria Imobiliária – DIMOB, e pela DIPRO - Diretoria de Produção 
Habitacional.
I - As Permutas regidas por esta Resolução serão conduzidas pela GECAD – Gerência 
de Cadastro da Diretoria Imobiliária, quando o Edital tiver origem na DIMOB e pela 
DIPRO – Diretoria de Produção Habitacional, quando o Edital tiver sido conduzido por 
essa Diretoria, por meio da Gerência competente, salvo casos excepcionais a serem 
deliberados;
II - Cabe ao Grupo de Trabalho – Gestão de Patrimônio e Comercialização de Imóveis 
– GT-PATRIMCOMERCIMÓVEIS, instituído pela Resolução nº 18/2020, de 10 de 
janeiro de 2020 e a Gerência de Fiscalização da Diretoria Imobiliária – GEFIS, caso o 
GT-PATRIMCOMERCIMÓVEIS tenha sido destituído, a indicação dos imóveis 
disponíveis no acervo patrimonial da Companhia, passíveis de Permuta.
Art. 3º - Poderão pleitear a Permuta de lotes adquiridos pelas Cooperativas e 
Associações por meio de Editais de Convocação/Chamamento, promovidos por esta 
CODHAB, desde que aprovados pela Diretoria Executiva, Cooperativas e Associações 
devidamente credenciadas na CODHAB, nos seguintes casos:
I - impedimento decorrente de inviabilização técnica para execução de projeto 
arquitetônico, bem como a implementação das obras, devidamente justificados;
II –incompatibilidade entre o imóvel, objeto do Edital, e sua destinação;
III – incompatibilidade entre o imóvel, objeto do Edital, e o Projeto Urbanístico da 
cidade na qual está localizado;
IV –impedimento ambiental que inviabilize à implantação do empreendimento;
V – demanda judicial ou administrativa relacionada ao imóvel adquirido;
VI – divergência quanto ao domínio do imóvel adquirido;
Parágrafo Único – Casos excepcionais de pedido de PERMUTA cujas a justificativas 
ou razões do pedido não se amoldem as hipóteses estabelecidas nos incisos 
antecedentes desse artigo, somente poderão ser deferidas mediante aprovação pela 
Diretoria Executiva.
Art. 4º Para fins de deferimento de PERMUTA, também serão consideradas as 
características dos imóveis envolvidos, localização, as avaliações, as metragens e os 
parâmetros legais e urbanísticos dos lotes contidos nos Editais.
Art. 5º Na avaliação dos imóveis objeto desta Resolução serão utilizados os valores 
atualizados, conforme a Resolução 116/2020 de 30 de abril de 2020 que trata do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC/CODHAB.
Parágrafo Único - Quando o valor de mercado do imóvel solicitado para Permuta for 
diverso do valor do imóvel objeto do Edital, será cobrado a diferença entre o valor 
atual do imóvel objeto do Edital e o bem objeto da PERMUTA, de modo a assegurar 
que não haja lesão aos cofres públicos ou prejuízo efetivo ao(s) adquirente(s).
Art. 6º Fica expressamente vedado o atendimento à solicitação de Permuta para os 
Editais de Concorrência/Chamamento, onde as Cooperativas e Associações, já tenham 
assinados os Contratos e os respectivos Termos de Seleção.
Art. 7º. O adquirente não poderá alegar desconhecimento das condições de Permuta, 
das características do imóvel, da forma de pagamento, dos Termos de Seleção e das 
cláusulas contratuais.
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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