
CARTA Nº. 202l2011-GECOM Brasília, 04 de abril de 2011.

A SENHORA
MARIA EDUARDA DE BARROS
Av do Sol-CO 2, Rua 3, Lt 33-Setor Habitacional Jardim Botânico
Endereço anterior: condomínio Portal do Lago Sul, Lote 45
Cep: 71.680-363-São'Sebastião-OF .

Ref. Proc. W111.002.360/2011

Comunicamos que a Diretoria Colegiada da Terracap por

intermédio da Decisão n° 226 de 24/03/2011, cópia anexa, autorizou em

caráter excepcional, a venda do imóvel denominado Rua 03 - Quadra 02 -

Lote 33 - Etapa I - Setor Habitacional Jardim Botânico, ocupado por Vossa

Senhoria, com base no que dispõe o Edital de Convocação n° 01/2007-

Regúlarização de Condominios. E ainda de acordo com a Sentença proferida

na Ação Inominada, objeto do Processo nº 2008.01.1.103497-7 da 8ª Vara de

Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (fls.

156/173) e despacho nº 483/2011-Nuten de 14/03/2011 (fls. 174/175).
Desta forma, fica Vossa Senhoria convocada a

comparecer à Gerência Comercial da Terracap - Ed. Sede TERRACAP - 3º

andar - Sala 307, no prazo de 30 (trinta) dias úteis para a manifestação em

definitivo na opção da compra.
, Em caso de eventuais dúvidas, maiores infórmações

poderam ser obtidas pelos telefones :3342-2333, 3342-1825
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SAM _ Bloco .p Edifício Sede - BRASluA - DF - CEP 7 000 - E-Mail: terracap@terracap.d.gov.br-Intemet:
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C9mpanhia Imobiliária de Brasília

SESSÃO 2697" DECISÃO N°: 2-26 REALIZADA EM: 24/03/2011 .

I?ROCESSON0 : 111.002.360/2007
INTERESSADO : MARIA EDUARDA DE BARROSEMENTA : Revogação da Decisão nO505/2008 / Venda direta do imóvel denominado Lote 33,

Rua 03, Quadra 02, Avenida do Sol, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF.

RELATOR : JOSÉ RAIMUNDOSANTOS LIMA .

•',J!!.~~£~!I
DECISÃO DA D'RETORIA COLEGIADA

e) à GECOB, para recebimento do pagamento à vista ou financiado, o qual deverá ser
atualizado monetariamente, nas mesmas condições das alienações feitas aos demais
moradores da 11etapa do SHJB, conforme Parecer Jurídico e Sentença Judicial, acima
referenciados, sendo que a primeira parcela do financiamento, deverá ser quitada no

ato da assinatura do .Pré-Contrato; ,. . *' t--
f) ao (\IUCOT para proceder ao cadastramento da venda do imóvel, objeto destes autos;~. j(-~

"c) enviar o processo à GECOB para atualizar o valór do imóvel descrito 'na alínea "a" da
presente Decisãó, estabelecido pela GEPEA acima especificado, o. qual deverá ser
atualizado monetariamente, nas mesmas condições das alienações feitas aos demais
moradores da 1" etapa do SHJB, conforme recomendação da Procuradoria Jurídica e

Sentença Judicial; acima referenciados; .' .

d) à GECOM, para dar ciência a parte interessada da presente decisão, bem como adotar
todas as providências necessárias' relativas ao cumprimento das exigências
estabelecidas 'no .Edital de Convocação nO01/2007, e no Termo de Ajustamento de
Conduta _ TAC 00212007, a fim de possibmtar a assinatura do Termo de Pré-Contrato
e lavratura da Escritura pública. de Venda direta, nas mesmas condições das
alienações feitas aos demais moradores da 1

1
etapa do SHJB;.

b) autorizar, em caráter excepcional, a venda direta do imóvel denominado Lote 33, Rua
03, Quádra 02, Avenida do Sol, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF à Senhora
MARIA EDU ARDA DE BARROS, no valor de R$ 79.407.,50 (setenta e nove mil,
quatrocentos.

e
sete reais e cinquenta' centavoS), estabelecido pela GEPEA' às fls.

48/50, conforme Requerimento de Regularização, acostado à fi. 02, o Edital de .
Convocação nO 01/2007, a Lei 9.262/1996, e ainda, de acordo com a' Sentença
proferida na Ação Inominada, objeto do Processo nO2008.01.1.103497-7 da'8@Vara de
Fazenda pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(fls.156/173) e Despacho nO483/2011-NUTEN de 14/03/2011 (fls. 174/175); .

."

a) revogar em todos os seus termos a sua Decisão nO'505, Sessão nO 2518& de
29/04/2008; bem como suspender a inclusão em licitação pública do imóvel identificado
por Lote 33, Rua 03, Quadra 02, Avenida do Sol, Setor' Habitacional Jardim
Botânico/DF, de acordo com a Sentença proferida na Ação Inominada, objeto do
Processo nO2008.01.1.103497-7 da 81 Vara de Fazenda pública do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios (fls.156/173) e Despacho nO483/2011-NUTEN de

14/03/2011 (fls. 174/175); .

A Diretoria, acolhendo o 'voto do relator, DECIDE:
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Com p an h i a Imobil iá r ia de Br a s il ia

REALIZADA EM: 24/03/2011
, .

SESSÃO 2697' DECISÃO N°: 22(,
PROCESSO N2 : 111.002.360/2007

••J!~~~'~~!I
DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

. -

g) -ao NUTRA para a adJçãodas medidas necessárias a lavratura da Escritura Púbiica de
Venda Direta do imóvel de interesse da Senhora MARIA EDUARDA DE BARROS, de
conformidade com o' constante destes autos, bem como proceder todas as

-providências necessárias, ao cumprimento desta Decisão, nas mesmas condições das
ali~nações feitas aos demais moradores da 1ª etapa do SHJB;

_h) ao NUCAD para atualizar os dados cadastrais do imóvel em referência.

i) finalmente, ao NUDOC para arquivamento. \ '

~
MARCELO PIANCASTELLI E SIQUEIRA -

Presidente

. ,

JOS~:fo~PAULA
Diretor de Prospecção e Formatação de Novos'

_ o::reer,dimen '

TA BRANDÃO
- istra'<áo ~ Finanças.•.

Luís AN ÔNIO ALMEIDA REIS
DiretciiTécnico e de Fiscalização
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