
Secretaria de Estado de Gestão 

do Território e Habitação - SEGETH

Resoluções Aprovadas Vigentes - Obras



Valores em R$ 

Projeto Descrição Interessado Valor Licitado Situação Observações

Urbanização e 

Paisagismo na 

Avenida Brasília –

Águas Claras

Obras de

Revitalização e 

Intervenções

Paisagísticas:

– Iluminação
– Arborização
– Mobiliário 

Urbano
– Acessibilidade 

Águas Claras

RA XX

1.038.358,92 Licitação

concluída 

em 2014

– No início de 2015, o Decreto nº 36.246,  
de 02/01/2015, impediu novas 
contratações de obras até 30/04/2015

– Após essa data, a RA ficou de 
encaminhar o processo a UGF com 
confirmação do valor licitado para 
prosseguimento dos trâmites

– Nesse Interim, a empresa vencedora da 
licitação, passou a figurar do cadastro 
de inidoneidade

– A RA está em processo de habilitação da 
2º colocada no certame, conforme reza 
a Lei 8666

– Empresa não tem interesse e a licitação 
foi cancelada

– Haverá nova licitação atualizando 
planilha orçamentaria

Resoluções

n.º 13/2011
Teor
Aprovado por unanimidade o apoio financeiro para a Revitalização da Avenida Brasília – QS 11 – Águas Claras 

Condicionantes
- Liberar os recursos financeiros à realização dos ajustes decorrentes da revisão do Projeto Urbanístico e das recomendações do relato da 

Conselheira Relatora Fernanda Figueiredo Guimarães e demais considerações de técnicos da Subsecretaria de Planejamento da SEDHAB
- Após os ajustes solicitados, o custo estimado deverá ser apreciado e aprovado pelo Conselho do FUNDURB

n.º 5/2013
Teor
Aprovado por unanimidade a manutenção da reserva de recursos orçamentários estimados em R$ 1.499.892,72 para a contratação de obras 
para a Revitalização da Avenida Brasília – QS 11 do Areal  – Águas Claras 

Condicionantes
- Os recursos serão descentralizados após a conclusão dos procedimentos licitatórios, no exato valor do certame



Valores  em R$

Projeto Descrição Interessado Aprovado Situação Observações

Revitalização

do Balneário 

Veredinha

– Recuperação e 
construção de 
calçadas 

– Replantio de árvores
– Construção de Salão 

Vivencial e Centro de 
Múltiplas Atividades

SEDHAB

e

Secretaria

de Obras

4.000.000,00 Licitado. 

Contratação

suspensa 

por decisão 

judicial

– Liminar concedida à empresa segunda 
colocada na licitação modalidade 
concorrência, desde 18/04/2013, relativa ao 
resultado do certame.

– A Administração Jurídica da NOVACAP , com 
base no Art. 79 Lei 8.666, e em decorrência 
do tempo já transcorrido recomendou:

a)revogação do Ato Administrativo, uma vez 

que não foi feita nenhuma etapa da obra, 

por meio da anulação do processo 

licitatório; 

b)abertura  de novo processo licitatório.

– A Administração de Brazlândia concordou 
com a revogação da licitação.

– O processo está na Diretoria de Edificação da 
NOVACAP para assinatura da renovação.

Resoluções 

n.º 23/2010
Teor
Aprovado por unanimidade a destinação de R$ 1.985.616,21 para contratação de obras para revitalização do Complexo de Lazer Balneário 
Veredinha – Brazlândia – RA IV (valor correspondente ao projeto preliminar)

nº 01/2013 
Teor
Aprovado por unanimidade a destinação de R$ 4.000.000,00 para contratação de obras para revitalização do Complexo de Lazer Balneário 
Veredinha – Brazlândia – RA IV 

Condicionantes
- acompanhamento sistemático das obras pela RA Brazlândia
- órgão licitante/contratante: remessa de relatórios parciais ao final de cada etapa física e financeira à SEDHAB

Obs.: valor aprovado como Compensação Ambiental relativa à implementação de projetos habitacionais de interesse social



Projetos Área a ser construída m² R$

Samambaia 435,82 972.551,16

Sobradinho 1.841,17 4.108.570,85

Ceilândia 1.585,78 3.538.668,07

São Sebastião 405,30 904.426,95

Total 9.524.217,03

Resoluções

n.º  22/2013
Teor
Aprovado por unanimidade a destinação de R$ 9.761.467,08 para contratação de obras para construção de Centros de Juventude em 
Brazlândia, Gama, Planaltina, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho

Condicionante
- instrução completa dos autos do processo individual correspondente a cada RA, e
- apresentação ao Conselho FUNDURB antes da deflagração dos procedimentos licitatórios

n.º  02/2014
Teor
Aprovado por unanimidade a substituição de localidades das RA, anteriormente aprovados pela Resolução nº 22/2013, conforme abaixo:
de para
Gama Samambaia
Planaltina  Ceilândia

n.º  09/2014
Teor
Foram excluídas as RA Brazlândia e Santa Maria.
Distribuição dos recursos orçamentários e financeiros para a construção dos Centros de Juventude, conforme tabela abaixo:



Valores em R$

Situação ObservaçõesExecução 

Obras

Projetos 

Executivos

Total Aprovado 

Resolução 9/2014

Samambaia 692.747,03

Não utilizará 

recursos do

FUNDURB

Licitado em 

21/01/2015

– Relato e voto do Conselheiro Suplente, 
representante da SEDHAB:
a) constatação de disponibilidade 

orçamentária; 
b) objetivos, metas, justificativas expostas, 

diretrizes e orientações estabelecidas, 
guardam “nexo temático” ou pertinência 
em relação às áreas de atuação do 
FUNDURB; 

c) voto favorável à aprovação.

– Endereço do imóvel: QS 402, Conj. “G” Lote 
01 Institucional.

– Informação de que a área do imóvel está 
ocupada com instalações do “SAMU”.

Sobradinho 3.840.870,10 267.700,75 4.108.570,85
90% 

concluído
Na 23ª Reunião Ordinária do Conselho, em 

16/12/2014, os gestores da então SEDHAB 

propuseram o cancelamento da Resolução nº 

22/2013, referente aos valores aprovados para 

a execução das obras. A proposta foi rejeitada 

pelo Conselho aprovou a manutenção dos 

Projetos (Resolução 09/2014).

Ceilândia 3.361.678,87 176.989,20 3.538.668,07
90% 

concluído

São Sebastião 806.009,68 98.417,27 904.426,95
30% 

concluído

Total 8.701.305,68 543.107,22 9.244.412,90

Resoluções

Centros de Juventude
Projetos Executivos:  03 em fase de elaboração por intermédio da NOVACAP e 01 concluído

Interessados: antiga Coordenadoria da Juventude, atual Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude



Situação Orçamentária e Financeira 

R$
Possível 

Suplementação ¹

Orçamento Aprovado 2015 11.466.803,00

Valores Empenhados 4.475.040,83

A Empenhar 

(saldos contratuais)

1.754.020,26

Suplementação Orçamentária

Excesso de Arrecadação  referente a janeiro a maio/2015
(em tramitação na Subsecretaria Orçamento  dede 09/07/2015)

1.800.000,00

Total Disponível 5.028.972,23 ² 1.800.000,00

1 – Excesso de Arrecadação em tramitação na Subsecretaria de Orçamento Público desde 09/07/2015   
2 - R$ 3.440.090,90,  contido no Total Disponível , está  contingenciado até 31/08/2015



Obrigado!


