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Nesta data. na sede da COMPANHIADE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
DO
DISTRITOFEDERAL-CODHAB/DF,no SCS Quadra 06. bloco A. lotes 13/14, Asa Sul,
Brasília-DF.CEP 70.306-918, compareceram as partes, signatárias do presente termo,
abaixo qualificadas: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL DO
DISTRITOFEDERALCODHAB/DF,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o n. o 09.335.575/0001 - 30, com sede na SCS Quadra 06, bloco A. lotes 1 3/1 4.

Asa Sul. Brasília-DF.CEP 70.306-91 8, com fulcro no Art. 4', do Decreto n. ' 31.698, de

18 de maio de 2010, neste ato representandoo Distrito Federal,na pessoa de seu
Diretor-Presidente. WELLINGTON LUIZ DE COUSA SILVA, brasileiro, casado, portador da

Carteira de Identidade no 276.832 SSP/DF e do CPF 266.575.541-68,residente e
domiciliado nesta Capital,doravantedenominadaCEDENTE,
e, de outro lado, como
CESSIONARIA, a ASSOCIAÇÃO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL - ASSMPC,

pessoa jurídica de direito privado, com sede na QN 01, conj. 18. lote 12. loja 03, Riacho
Fundo 1.Brasília DF. inscrita no CNPJ 07.723.027/0001-51, neste ato representada por
seu presidente, STARLEYMAX DO PRADO,inscrito no CPF sob o n. ' 709.272.51 1- 91,
portador da cédula de identidade de n. o 1882481 SSP/DF.residente e domiciliado nesta
capital, neste ato como interveniente anuente: a ICENA - INDÚSTRIA DE CERÂMICA
NACIONALLTDA., CNPJ no 00.095.190/0001 -78.tendo em vista deter a posse direta da
área por meio de Termo de Cessão firmado entre ela e a TERRACAP,que tem entre si
acordadas o presente TERMO DE CESSÃO,com as seguintes cláusulas, assim como o
firmam

na presença de 02 (duas) testemunhas,

ao final indicadas: A CODHAB.

devidamente autorizada pelo artigo 16 da Lei no 4.020/2007, bem como pelo artigo 4',

incisa V. da Lei Federaln. o l0.257, de 10 de julho de 2001, e peloTermo de Cessão
TERRACAP x DISTRITO FEDERAL constantes nos autos do processo 00392o0008077/2021 -40. que institui este TERMODE CESSÃO,ao qual cede à CESSIONÁRIA
os poderes necessários à propiciar a gestão do empreendimento denominado Alto
Mangueiras,destinado ao uso na política habitacional de interesse social. O presente
Termo de Cessão deverá ser pautado pelas melhores práticas administrativas em
obediência a Lei 13.303/1 6, em concordância com o ordenamento vigente, nos termos
da Lei 4.020/2007 e 3.877/2006. sendo certo que a CESSIONÁRIAnão deterá, em razão
deste termo,

qualquer

privilégio

ou vantagem

em relação

às demais entidades;

cadastradas junto à essa Companhia, que não a gestão do referido empreendimento
CLÁUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO - O presente TERMO DE CESSÃO,celebrado eml

caráterexcepcional,tem por objeto a composição dos interessespatrimoniais com o
estabelecimento de direitos e obrigações entre ASSOCIAÇÃO DOS MUTUARtOS DO
PLANALTOCENTRAL- ASSMPC. relativamente a área descrita como sendo lotes 06,

07, 08 e 09 da Área Isolada Papuda,São Sebastião, Brasília/DF, com extensão de 124
hectares, cuja poligonal com as coordenadas que segue em anexo e integram o
presente instrumento, e a CODHAB/DF,como medida preparatória para possível
regularização fundiária e implantação de empreendimento habitacional, com vistas
ao interesse de moradias populares, buscando para tanto, mas não circunscrito,
atender e observar as seguintes considerações prévias:

Parágrafo Primeiro. Viabilidade urbanística: a área está prevista no PDOT para
implantação de novas áreas habitacionais, com ênfase em oferta de moradia para
famílias de baixa renda, ou seja, dentro de programa habitacional da CODHABonde
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deverá ser elaborado o Estudo Preliminar de Urbanismo, de acordo com diretrizes da

SEDUH,para definição conceptualda proposta de ocupação. assim como deve ser
comprovada a viabilidade de abastecimento de água para a população máxima a ser
proposta, a partir de consulta à CAESBe elaboração de Sistema de Abastecimento de
Água. Devem ser atendidas todas as etapas de Licenciamento Ambiental e
Urbanístico, com elaboração dos correspondentes estudos e projetos técnicos.
Parágrafo Segundo. Viabilidade ambiental: a gleba se localiza na APA da Bacia do
Rio São Bartolomeu, em zona passível de parcelamento do solo para fins urbanos,
conforme pretendido.
Parágrafo Terceiro. O possível parcelamento deverá atender disposições de
Diretrizes Urbanísticas, PDOT e LUOS, além de toda a legislação ambiental pertinente.

Parágrafo Quarto. Quanto ao potencial de ocupação considerando PDOT e DIUR:a)
população máxima: Área da gleba = 142,8 ha; densidade permitida: média, ou seja 50150 hab./hectare; População máxima: 21.420 habitantes, que poderão ocupar o
máximo de 6.490 unidades habitacionais. b) Dimensionamento de usos do solo: 35%
áreas públicas (doação), 65% lotes não públicos
Parágrafo Quinto. O presente instrumento aplica-se a totalidade da área objeto deste
TERMO DE CESSÃO a ser implementado pela ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO
PLANALTO CENTRAL - ASSMPC.

CLÁUSULASEGUNDA- DA IMPLANTAÇÃO - No prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação do presente TERMO na Imprensa Oficial. os partícipes
adotarão as medidas necessárias para a sua imediata implementação no âmbito de
suas respectivas atribuições. Parágrafo Unico. A CESSIONÁRIAse obriga a contratar

os estudos descritos na CláusulaPrimeira em até 06 (seis) meses a contar da
assinatura do presente Termo, sob pena de revogação deste Termo, não cabendo,

neste caso, ao Distrito Federal ressarcir a CESSIONÁRIA
por qualquervalor
despendido.
CLÁUSULA TERCEIRA -

DOS RECURSOS HUMANOS -

Para a execução e

consecução dos objetivos deste Termo, cada parte alocará, dentre seus quadros, os
recursos humanos necessários.

CLÁUSULAQUARTA DAS OBRIGAÇÕES
1- Compete à CODHAB

a) Auxiliar na elaboraçãodos estudos e aquisiçãodas licençasdevidaspara
implantação do objeto do presente instrumento;

b) Posteriormente e tendo sido materializado o objeto do presente instrumento:
conceder à ASSMPC instrumentos e poderes à prática dos atos de gestão, assim que

sejam satisfeitas as condições de Cessão,para a contrataçãodas obras e
intervenções necessárias do Parcelamento Urbano;
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c) Indicar diretamente ou por meio das entidades e habilitar todos os interessados
nas unidades imobiliárias, decorrentes da materialização do presente instrumento;
d) Fornecer anuência à ASSMPC, para requerer certidões e representar o Distrito
Federal, perante os órgãos públicos especificamente para promover os estudos
descritos na CláusulaPrimeira;e

e) se necessário, e após cumpridas as obrigações estabelecidas neste termo, a
CODHABse compromete à lançar mão de todos os meios legais para suprir eventuais
exigências de agentes financeiros com o objetivo de viabilizar o empreendimento,
reunindo esforços para disponibilizar a área objeto deste Termo para eventual
garantia Real,se necessário, nos moldes já aplicados em situações análogas por essa
Companhia.
11- Compete a ASSMPC

a) Realizaràs suas expensastodos os estudos necessáriospara a viabilidadedo
empreendimento habitacional de interesse social, com o auxílio da CODHAB,ou por
meio de parceiros que venha a contratar, conforme Decisão na 6.406/201 6-TCDF'b
HAB. deva

artigo 4o.iílcl
rECEssÃO. a

b) Manter a CODHABinformada de todas as etapas a serem contratadas e
aprovadas;e

c) Contratar às suas expensas todos os estudos necessários para a consecução d#
objeto descrito na Cláusula Primeira.
l
\

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA - os ates constitutivos de direito:
previstos no presente instrumento poderão ser praticados pelas partes no prazo de
vigência deste termo, a contar de sua publicação, ressalvadas apenas as hipóteses
em que o descumprimento se der pela impossibilidade de satisfação de determinado
(s) requisito(s) legal(is) que índependa da vontade dos ora compromissáríos ou por
motivo de força maior, O prazo de sua vigência é de 36 (trinta e seis) meses, contados
a partir da data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF,podendo
ser prorrogado por igual período. Parágrafo Único - Ocorrendo alguma das hipóteses
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acima ressalvadas,o prazo para a realizaçãodo ato jurídico respectivoficará
prorrogado até o atendimento do requisito legal exigido ou até a satisfação da causa
d eterminante.
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CLÁUSULA SEXTA - COMPENSAÇÃO DOS INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS
REALIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL - A ASSMPC se abstém em favor da

CODHABpara que essa possa indicar a demandados beneficiáriosdo
empreendimento, abstendo a CODHABde indenizar, reparar ou compensar qualquer
3
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valor referentea implantaçãodo empreendimento,pelos custos e compromissos
firmados por si ou por terceiros que venha a contratar para a consecução do projeto
em sua plenitude,especificamente as obrigações estabelecidas na Cláusula Primeira.
Parágrafo Único. A CODHABpoderá oferecer diretamente a demanda por meio de
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sua lista de inscritosou por meio das entidadesdiretamentecadastradase
credenciadas, ocasião em que deverão ser observadas a igualdade de direitos das
Cooperativas e Associações em relação a indicação da demanda.
CLÁUSULASÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO- Este TERMO DE CESSÃOtambém possui
caráter de Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta e produzirá efeitos
legais a partir de sua publicação, sendo que os prazos nele fixados, salvo estipulação
expressa em contrário, passam a correr a partir da publicação, e terá eficácia de título
executivo extrajudicial, por força do parágrafo 60 do art. 50 da 6 Lei Federal no 7.347,
de 1985 e na forma do Art. 585, inciso Vll do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕESGERAIS - Fica expressamente vedado
qualquer forma de transferência dos poderes ora outorgados a outrem.
CLÁUSULANONA - ELEIÇÃODEFORO- Fica eleito o foro da circunscrição judiciária
do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou execução do presente Termo. E,
por estarem as partes envolvidas conscientes e acordadas do que se encontra
disposto no presente TERMODECESSÃO,firma-se em 03 vias de igual teor e forma.
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DBCRIÇÃODOIMÓVEL
BAIRRONACIONAL.,cúm área de 124.4871 há; localizada no imóvel PAPUDA1.em
TERRASDE PROPRIEDADE
da 'l'ERRACAP,confonne maü'baila 109.002/2a CRl; sitiada
entre a DF - 63, Cónego do Mato e a Cidade de São Sebasüãa; cam as seguintes
delimitações: partindo do vértice l de coordenadas N= 8.240.84Z3800 e e=
2D1.69B,0364,segue com o azimute 276'33'59" e distância de 15g,450 meros até o
vértice de cooldeniadasM= 8240.865.6236 e E=201.539,5445;dai, segue com o
azimute 26919'19' e distância de 192,6Q6 meros até o vértice 3 de coordenadas
N=8.240.863.3432 e Ed201.346,8456; dai. segue com o azimute 10'39'37 e distância
de 98,567 medos até o lrérüce4 de coordenadas N=8.240.960,2627 e E=201.365,0893;
dai, segue como azimute 274'59'38' e distância de 117,826 meü'os até o vértice 5 de
coordenadas N=8.240.970,5248 e E=201-24Z.ó4Só;dai, segue com o azimute 5'56'49'
e distância de 164.990 meros até o vértice 6 de coordenadas N=8241.134,7179 e
E=201.264,7491;dai; segue can o azimute 88'58'04' e distenda de 126.516 metros
até o vértice 7 de coordenadas N:8241 -136,9984 e E=201.391,3146; dai; segue cam
o azimute 3'2712' e distância de 132.434 meros até o vértice 8 de coordenadas
N=8.241 269.2650 e Eà201 .399.2962; dai, segue com o azimute 336'33'43' e distância

de 214.881metroslaté o vértice9 de coordenadas
N=8.241.466.5248
e
E=201.313,7790; daÇsegue como azimute 342'4531' e distância de 242,224 medos
até o vér6ce 10 de coordenadas N=8.241.697.991 5 e

En201.241,9445;dai. segue com o azimute 250'22'40' e distância de 139,134
até o vértice ll de coardeíndas N::8241.651,2421 e E=201.110,8180; dai, segue
o azimute 339'40L40' e distância de 161,605 medos até o vértice 12 de
N=8241.802,8713 e E=201.054,6618; dai, segue como azimute 352'26'05'
de 242.713 metros .até o vértice 13 de coordenada N::8.242.043;6043
E=201-022.6895;dai, segue cam o azimute 347'58B2' e distância de 151,543 metros
até o vértice 14 de coordenadas N=8-242.191.9039 e
E=200.991,1013; daí. segue com o azimute 335'44'26'e distância e 142,936 metros até

o vértice 15 de coordenada N:8.242.322,2894 e E=200.932,3414;dai. segue cam o
azimuü 309'00'59' e distância de 105,845 medos até o vértice 16 de coordenadas
N=8.242.388,9597 e Ei200.850,0584; dai, segue com o azimute 23'1 1'35' e distância

de 300.043metrosjaté o vértice17 de coordenadas
N=8.242.664,9064
e
E=200.968,2893; dai, segue como azimuU 289 '5859' e distância de 40,016 metros até

o vértice 18 de co«denadas N=8.242.678,5892e E=200-930,6617}dai, segue com o
azimu& 271'43'31' e distânicia de 189.260 meras até o vértice 19 de coordenada
Nz8.242.684,2904 e E=200.741,3835;dai, segue com o azimu:e 2'48'56' e distância

de 208.799metros
laté o vértice20 de coordenadas
N=8.24Z892,9524
e
E=200.751.6456;dai, segue com o azimute 90'18'11' e distância de 215.388 menos
até o vértice 21 de cooiüenadas N=8.242.891,8122 e E=200-9fi7,1491; daÇsegue com
o azimute 170'41'06' e distância de 16g,240 meros até o vér6ce 22 de coordenadas
N=8.242.724.71 16 e E=200.994,5577; dai, segue com o azimute 158'4336' e distância
de 25.009 medos até o vértice 23 de coordenadas N=8-242.701,3938 e
E=201.003,6364;dal, segue com o azimute 108'39'44' e distância de 181,630 medos
até o vértice 24 de coordenadas N=8.24Z643,2421 e E=201.175.8111; dai. segue com
o azimute 180'00'00' e medos até o vértice 25 de coordenadas
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N::8.242.595.3524 e EF201.175,8111; dai. segue com o azimute 21 6'S2'11'e distância

de 17,094 menos até o vértice 26 de coordenadas N=8.242.581.6697 e
Ea201.16S,5491;dai, Peguecom a azimUe 140'08'23' e distância de 152.915 meros
até o vértice 27 de moldetndas N::8.242.464,2260 e E=201263,6088; dai, segtn com
o azimute 147'14'57"e distância de 259,676 meros até ovértice 28 de coordenadas
N = 8242253,2834 e E=201.39g.2962;daísegue com o azimute 135'0000' e distânicia

de 140,213metrosaté o vértice 29 de coordenadaN=8.242154.0834
e EB
201:498,4962;daísegue cam o azimute 122'52'37 e distância de 131,324metros até
o vértice 30 de cooiüenadas N=8-242.082.7569e E=201.608.8480;dai, segue com o
azimute 121'40'10' e distância de 238,013 meü'os alé o vértice 31 de coordenadas
N=8.241 .957,7271 e Ei201 -81 1,531 1; dai, segue com o azimute 1 09'1 6'1 0' e distância

de 262,879
metros
jaté o vértice32 de coordenadas
N=8.241.870.9266
e
E=202.059,8203;dai. segue com o azimute 130'14'57 e distância de 99.701 meüo$
até o vértice 33 de cootüenadas
N=8.241 .806,4726 e E=202.135.9585; dai, segue com o azimUe 158'0S'58' e distância
de 170,897 metros i até o vértice 34 de coordenadas N=8.241.647.8214 e
E=202.199,7376;dai, segue com o azimute 163'10'06' e distância de 141.682medos
até o vértice 35 de eoaldenadas N=8241.512,1340 e E=202.240,7859; dai. segue com
o azimute 214'33'45' e distância de 62,273 medos até o vértice 36 de coordenadas
N=8.241.460,8237 e E=202205,4387; dal, segue com o azimute 21 6'30'05' e distância

de 779,731metros
Í até a vértice37 de coordenadas
N=8.240.833.6972
e
EB201.741,3652;dai, segue como azimute 287'31 '32' e distância de 45,413 medos até
o vértin l onde inicioii esta descrição; observação: as coordenadas são UTM/SI
Q MeridiantoCenbal de 45'W, as distâncias são topagtá$cas, tendo sido utilizado o
KRz1.0005516.
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