
LIVRO n" 9 FOLHA n" 80 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
RESOLÚVEL E GRATUITA do terreno, com área 
de 1.265.326,92m2, localizado no Riacho Fundo II, 
Distrito Federal, registrado sob a Matrícula n2  
59.616, Livro n° 2, do Cartório do 42  Ofício de 
Registro de Imóveis do Distrito Federal, que entre si 
fazem, como Outorgante Concedente, a União, 
como Outorgada Concessionária a Associação 
Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia-
AMMVS e, como Interveniente o Distrito Federal, 
conforme (RIP n2  9701.0100960-53, Processo n° 
04905.001563/2006-86), na forma abaixo. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), na 
Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal - SPU/DF, situada no SAN, Quadra 
03, Lote A, 2° andar, Ala Sul — Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília/DF, compareceram 
partes entre si justas e acordadas, a saber: de um lado, como OUTORGANTE Concedente do 
presente instrumento, a UNIÃO, representada neste ato, de acordo com o art. 1° da Portaria SPU 
n2  40, de 18 de março de 2009, pela Superintendente Substituta do Patrimônio da União no 
Distrito Federal, Valéria Veloso Caetano Soares, brasileira, casada, portadora da Carteira de 
Identidade n2  1.694.706 SSP/DF e inscrita no CPF sob o n° 692.258.696-49, residente e 
domiciliada nesta capital, e, de outro lado, como OUTORGADA Concessionária, a Associação 
Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia, doravante denominada AMMVS, organização 
civil sem fins lucrativos de interesse público, inscrita no CNPJ sob o n° 02.185.910/0001-11, 
neste ato representada por seu presidente, Antônio Francisco Barboza, brasileiro, solteiro, 
portador da Carteira de Identidade n2  2.615.984 - SSP/DF e inscrito sob CPF n° 385.425.521-72, 
e, como INTERVENIENTE, o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação — SEGETH, CNPJ n 02.342.553/0001-58, representada 
neste ato por seu Secretário Thiago Teixeira de Andrade, brasileiro, casado, portador da Carteira 
de Identidade n2  1.897.679 SSP/DF e inscrito sob o CPF n2  904.399.371-91, todos residentes e 
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domiciliados nesta capital, bem como as testemunhas qualificadas e assinadas ao final do presente 
ADITIVO, em cuja presença foi dito que: Cláusula Primeira — DO OBJETO — o presente 
Termo Aditivo altera o contrato autorizado pela Portaria MP n2  111, de 15 de maio de 2006, 
publicada no Diário Oficial da União de 16 de maio de 2006, Seção 1, página 69, e pela Portaria 
MP n° 126, de 3 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2012, 
Seção 1, página 119, que passa a vigorar com as seguintes alterações: I — Parágrafo Único, 
da Cláusula Sexta é substituído nesta oportunidade pelos seguintes parágrafos: Parágrafo 
Primeiro - na hipótese de se esgotar a lista e o cadastro encaminhado pela OUTORGADA ao 
Distrito Federal em 15 de outubro de 2013 (Ofício sem número, protocolo CODHAB/DF é 777-
003.705/2013), mas ainda existirem imóveis para destinação, poderão ser contemplados novos 
beneficiários das 207 entidades/associações da Coalizão pela Moradia Popular, habilitados e 
inscritos até 31 de dezembro de 2014, desde que a respectiva entidade/associação figure na 
Relação de Inscrição por Entidades - RIE do "Novo Cadastro do Programa Habitacional de 
Interesse Social do Distrito Federal", constante do portal http://www.codhab.df.gov.br; 
Parágrafo Segundo — na eleição dos beneficiários finais viáveis conforme os critérios 
estipulados no Parágrafo Primeiro, deve ser garantida a proporcionalidade entre as 
entidades/associações constante do documento de fls. 90/103 do processo n° 04905.001563/2006-
86; Parágrafo Terceiro — caso o número de beneficiários finais viáveis, conforme os critérios 
estipulados no Parágrafo Primeiro seja inferior ao da quota das respetivas 207 
entidades/associações, poderá haver migração entre os candidatos participantes das listas oficiais 
da SEGETH/CODHAB para preenchimento da quota proporcional, desde que assinado o Termo 
de Migração anexo a este Aditivo pelo presidente da entidade/associação e candidato a ser 
migrado, e encaminhado pela entidade organizadora AMMVS, no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias a contar da assinatura desse Aditivo; Parágrafo Quarto — se após decorridos os 
120 (cento e vinte) dias, e ainda existirem imóveis disponíveis, mesmo após a adoção dos 
critérios estabelecidos nos Parágrafos Primeiro, Segundo e Terceiro, a SEGETH/CODHAB estará 
autorizada a utilizar os percentuais na ordem de classificação do portal 
http://www.codhab.df.gov.br  para conclusão do Projeto, o qual consiste na regra geral de 40% 
(quarenta por cento) da Relação de Inscrição Individual - RII, 40% (quarenta por cento) da 
Relação de Inscrição por Entidade — RIE, mesmo que não integrante da Coalizão pela Moradia 
Popular, e 20% (vinte por cento) de Lista de Idosos, Pessoas com Deficiência e casos de 
Vulnerabilidade, nos termos do art. 5°, § 1°, da Lei Distrital n° 3.877, de 26 de junho de 2006; 
Parágrafo Quinto — em qualquer hipótese, o beneficiário final deve ter renda familiar mensal 
não superior a 5 (cinco) salários-mínimos e não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural; II - as atribuições mencionadas nos parágrafos anteriores que competem à Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, levam em consideração as 
atividades inerentes a habitações de interesse social, bem como a sua vinculação a SEGETH, 
órgão que representa o Distrito Federal na relação jurídica desse processo. 	Cláusula Segunda 
— 	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS — permanecem em vigor as demais cláusulas do contrato ora 
aditado. E, por assim se acharem ajustados e contratados, assinam como OUTORGANTE 
Concedente a União, como OUTORGADA Concessionária a Associação Pró-Morar do 
Movimento Vida de Samambaia - AMMVS, e como INTERVENIENTE o Distrito Federal, 
por intermédio de seus representantes, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e 
identificadas, presentes a todo o ato, depois de lido e achado conforme o presente instrumento o 
qual é lavrado na Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal, valendo como 
Escritura Pública por força do art. 74, do Decreto-Lei n2  9.760, de 5 de setembro de 1946. E eu, 
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Evaldo de Santana Rodrigues, 	ifMatrícula SIAPE n° 1095006, lavrei 
o presente QUARTO "4  PIWII rfiliwmii.  A! CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO RESIrUVEL E GRATUITA, ante as testemunhas presentes a este 
ato, em todos os seus termos e sob o regime estabelecido, para que produza os devidos efeitos 
jurídicos. 

Brasília-DF, 05 de maio de 2016. 

Va ér a Veloso aetano Soares 
Superintendente Substituta do Patrimônio da 

União no Distrito Federal — SPU/DF 
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Pi tryck Arai(' Carvalho 
CPF 143.544.748-40 
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G. 5 	&L,LizJ, 
Crisolete Santos da Silva 
	 láudia Santa Rita de Queiroz 

CPF 143.527.452-00 
	

CPF 289.247.031-53 
Testemunha 
	 Testemunha 



Eu, 

presidente 

, CPF n° 
da 

RG 	n" 

entidade/associação 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

CNPJ n° 	  com endereço em 

mediante este instrumento, DECLARO responsabilizar-me pela migração do candidato 
CPF 	 n° 

	 , do Programa Morar Bem, para o empreendimento Riacho 

Fundo II— 4a Etapa — Coalizão, processo n°. 04905.001563/2006-86. 

Por fim, declaro-me ciente das obrigações decorrentes dessa migração, responsabilizando-me 
civil, administrativo e criminalmente por todos os atos realizados, sob as penas da lei. 

Por ser verdade, firmo o presente para que produza os efeitos legais. 

Brasília — DF,  	 /2016. 

Assinatura do Presidente da entidade 

(Obrigatório reconhecimento de firma) 

De acordo: 	 ciência da Entidade Organizadora 

Assinatura / Identificação do candidato Migrado 

(Obrigatório reconhecimento de firma) 
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