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reais). O Coordenador da Câmara Técnica informou que a matéria foi colocada em diligência
na terceira reunião ordinária da Câmara Técnica, do exercício de 2016, para que o Instituto
esclarecesse sobre as atividades a serem executadas pela empresa que irá desenvolver os
trabalhos e sobre a utilização, manutenção e guarda dos equipamentos relacionados no
projeto. O relator do projeto José Luiz Guerra Neves, leu os esclarecimentos formulados pela
interessada e emitiu parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado, por unanimidade,
pelos demais membros. II) - Modalidade FDR-Crédito: 01) - Marcelo Ricardo de Toledo,
processo nº 070.001.997/2016, para aquisição de 20 (vinte) matrizes bovinas da raça girolando e 20 (vinte) matrizes bovinas de corte, no valor total de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais). O relator do projeto Jair Moraes Tostes, emitiu parecer favorável, sendo o
seu voto acompanhado pelos demais membros; 02) - José Arnaldo Figueiredo Gonçalves de
Oliveira, processo nº 070.001.998/2016, para aquisição de 50 (cinquenta) matrizes bovinas
da raça gir, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O relator do projeto Jair
Moraes Tostes, emitiu parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado pelos demais
membros; 03) - Alexandre Prates Beltrão, processo nº 070.001.999/2016, para aquisição de
03 (três) matrizes bovinas, doadoras, da raça senepol e 40 (quarenta) matrizes bovinas,
receptoras, com prenhes de senepol, no valor total de R$ 197.280,00 (cento e noventa mil e
duzentos e oitenta mil reais). O relator do projeto Jair Moraes Tostes, emitiu parecer
favorável, sendo o seu voto acompanhado pelos demais membros; 04) - Marcos Diniz
Bevilaqua, processo nº 070.002.008/2016, para aquisição de (08) oito matrizes bovinas da
raça girolando, no valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). O relator do projeto
Paulo Ricardo da Silva Borges, emitiu parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado
pelos demais membros; 05) -José Armando Freitas Júnior, processo nº 070.002.013/2016,
para aquisição de 30 (trinta) matrizes bovinas leiteiras, no valor total de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). O relator do projeto Paulo Ricardo da Silva Borges, emitiu
parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado pelos demais membros; 06) - Juliana
Rodrigues Farias de Braúna, processo nº 070.002.020/2016, para aquisição de 75 (setenta e
cinco) matrizes bovinas da raça nelore e 02 (dois) reprodutores nelore, no valor total de R$
199.900,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos reais). O relator do projeto Paulo
Ricardo da Silva Borges emitiu parecer solicitando esclarecimentos e ajustes conforme a
seguir: a) ajustar a evolução do rebanho; b) justificar no quadro objetivo e parecer técnico,
o porquê do baixo retorno reprodutivo no terceiro ano? Visto tratar-se de aquisição de gado
de alta genética; c) esclarecer sobre a experiência da produtora na criação de gado, uma vez
que não consta do projeto a existência de rebanho bovino na propriedade; e) ajustar o fluxo
de caixa, para viabilizar economicamente o projeto; f) ajustar a quantidade de matrizes, no
quadro evolução de rebanho, com a quantidade relacionada no quadro, inversões programadas - investimento e, g) justificar a taxa de natalidade de 80% no primeiro ano, visto que,
na justificativa técnica, as matrizes deverão obrigatoriamente estar com prenhez positiva. O
parecer do relator foi acompanhado, por unanimidade, pelos demais membros; 07) - Aníbal
Amâncio Ribeiro, processo nº 070.002.025/2016, para aquisição de 25 matrizes bovinas da
raça girolando, no valor total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco reais). O relator do
projeto Zilçon Rodrigues Vinhal, emitiu parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado
pelos demais membros; 08) - Artur Heitor de Andrade, processo nº 070.002.048/2016, para
aquisição de 50 (cinquenta) matrizes bovinas da raça girolando, no valor total de R$
200.000,00 (duzentos mil reais). O relator do projeto Zilçon Rodrigues Vinhal, emitiu parecer
favorável, sendo o seu voto acompanhado pelos demais membros. Cumprindo a pauta, o
Coordenador da Câmara Técnica passou a palavra aos presentes, sem que nenhum se
manifestasse, agradeceu o empenho de todos no desenvolvimento dos trabalhos e deu por
encerrada a reunião, às 12h, do que, para constar, eu, Edson Rohden, lavrei presente Ata que,
depois de lida e aprovada será assinada por mim e por todos os presentes, devendo a mesma
ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, para o cumprimento das formalidades
legais.
Edson Rohden-SEAGRI/DF; Jair Moraes Tostes-EMATER/DF; Paulo Ricardo da Silva Borges-EMATER/DF; Zilçon Roberto Vinhal-EMATER/DF; Jorge Carlos V. de Carvalho-SEAGRI/DF; José Luiz Guerra Neves-SEAGRI/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
DIRETORIA DE VISTORIAS
DESPACHO DO DIRETOR
Em 21 de novembro de 2016.
O DIRETOR DE VISTORIAS, DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere os art. 25, 39 e 40, do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril
de 2010 que regulamenta o art. 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de nov. 1991,
que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, e o Decreto Distrital nº 21.361 Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico - RSIP, de 20 de julho de 2000,
combinado com o Art. 3º e Art. 4º do Decreto 23.154, de 09 de agosto de 2002; e Art. 2º,
3º e 4º da Lei nº 2747; itens 5.6 e 5.8 da Norma Técnica 06, de 7 de dezembro de 2000,
complementados com os itens 6.2, 91, 9.2 e 9.3 da Norma Técnica 18/1993, resolve:
TORNAR SEM EFEITO o extrato de apreensão de equipamento de Segurança Contra
Incêndio e Pânico publicado no DODF nº 158, página 39, de 22 de agosto de 2016.
VICENTE TOMAZ DE AQUINO JÚNIOR
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDURB
Às nove horas do vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis,
na Sala de Reuniões do 2º Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação do Distrito Federal - Segeth, foi aberta a 30ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do FUNDURB, pelo Conselheiro senhor Renato Brown, Membro Titular, Representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do
Distrito Federal, indicado como vice-presidente, excepcionalmente, que neste ato substitui o
Excelentíssimo Senhor Presidente deste Conselho, Thiago Teixeira de Andrade, e contando
com a presença dos Conselheiros relacionados ao final desta Ata, para deliberar sobre os
assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1) Ordem do Dia: 1.1. Abertura; 1.2.
Verificação do quorum; 1.3. Informes do Presidente; 1.4. Posse de Conselheiros; 1.5. Aprovação da ata da 29ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17/05/2015. 2. Itens para Deliberação: 2.1. Assunto: Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea - Aquisição de
computadores - CPU's e Monitores, Processo nº: 390-000.565/2016, Valor estimado: R$
2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). Interessado: Secretaria de Estado de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral - Membro Suplente
Representante da SEGETH; 2.2. Assunto: Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea
- Aquisição de licenças do software AutoCad LT 2017 e AutoCad Civil 3D, Processo nº:
390-000.505/2016, Valor estimado: R$ 271.061,14 (duzentos e setenta e um mil, sessenta e
um reais e quatorze centavos). Interessado: Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral - Membro Suplente Representante da SEGETH; 2.3. Assunto: Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea Aquisição e Atualização de licenciamento do software ArcGiz, Processo nº: 390000.506/2016, Valor estimado: R$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais). Interessado: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator:
Walber Medrado do Amaral - Membro Suplente Representante da SEGETH. 3. Apresentação
da Proposta Orçamentária do FUNDURB para 2017. 4. Assuntos Gerais. 5. Encerramento.
Item 1) Ordem do dia, Subitem 1.1) Abertura dos Trabalhos: O Conselheiro Senhor Renato
Brown saudou a todos os Conselheiros e Conselheiras, e deu por aberta a 30ª Reunião
Ordinária do FUNDURB, e logo após foi lido o Termo de Indicação, no qual o "Senhor
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito
Federal, no uso das atribuições com o Parágrafo Único, Art. 44 do Decreto nº 36.236, de 1º
de janeiro de 2015, e em conformidade com o art. 14 do Decreto nº 30.766, de 1º de
setembro de 2009, em virtude de falta justificada, Resolve, em caráter excepcional, indicar o
Conselheiro Senhor Renato Brown, membro Titular, representante da Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão, como vice-presidente da 30ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal FUNDURB" hora realizada. Subitem 1.2) Verificação do quorum: Confirmou-se a existência
de quorum. Subitem 1.3) Informes do Presidente: Não houve assuntos a serem tratados neste
Item. Subitem 1.4) Posse de Conselheiro: Tomaram posse, nesta Sessão: i) A Senhora
Alessandra Freire Mendonça, na qualidade de Membro Titular, representante da Secretaria de
Estado de Fazenda - SEF; ii) O Senhor Eduardo de Oliveira Villela, na qualidade de Membro
Titular, representante do CONPLAN - Sociedade Civil; iii) O Senhor Eduardo Alves de
Almeida Neto, na qualidade de Membro Titular, representante do CONPLAN - Sociedade
Civil; iv) A Senhora Vânia Aparecida Coelho, na qualidade de Membro Titular, representante
d CONPLAN - Sociedade Civil; v) A Senhora Maria José Feitosa de Andrade, na qualidade
de Membro Suplente, representante do CONPLAN - Sociedade Civil. Subitem 1.5. Aprovação da ata da 29ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17/05/2015: A ata da foi aprovada
conforme apresentada, por unanimidade. Em seguida passou para o Item 2) Itens para
Deliberação, Subitem 2.1. Assunto: Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea Aquisição de computadores - CPU's e Monitores: Processo nº: 390-000.565/2016, Valor
estimado: R$ 2.100.000,00(dois milhões e cem mil reais), Interessado: Secretaria de Estado
de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral Membro Suplente Representante da SEGETH. O processo trata da solicitação de aquisição
de 150 Estações de Trabalho Usuário Final com monitor 23", Aquisição de 250 Estações de
Trabalho para usuário avançado e Aquisição de 250 Monitores de 26" todos com garantia e
suporte de aquisição de 48 meses. Tal aquisição se dá devido à SEGETH primar pela
melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal, julgou se fazer necessário
a disponibilização de recursos tecnológicos adequados para uma melhor prestação de serviço.
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E para isso, julgou necessária a modernização de seu Parque de Computadores, de forma a
dotar a área fim com os insumos necessários para gerir o Programa Temático Território da
Gente, que trata da Preservação e Planejamento Territorial Sustentável. Após verifica-se, que
o valor médio de referência ficou acima do valor proposto, optou-se por adesão à Ata de
Registro de Preços do Ministério Público do Trabalho, essa com valor próximo ao valor de
referência estabelecido pela Secretaria. Sendo assim, o relator "Considerando a relevância
dos serviços prestados pela SEGETH, e que o projeto possui total aderência ao Decreto n°
30.765, de I de setembro de 2009, votou pela aprovação da demanda que será executada na
Unidade Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho 15.126.6001.1471.0010 - Modernização dos Sistemas de Informação - Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional,
natureza de despesa 44.90.52, Fonte de Recursos 169". Seguiu discussão sobre o tema: 1) O
Conselheiro Eduardo de Oliveira Villela questionou se o valor que será disponibilizado para
a aquisição dos computadores e as devidas licenças estaria no orçamento apresentado no
processo. O Chefe da Unidade Gestora de Fundos, senhor Ivo Porto esclareceu que o valor
a que o Conselheiro se refere, trata do Orçamento 2016, existindo, sim a disponibilidade
orçamentária para os projetos em tela. Foi esclarecido também que não haverá processo
licitatório, mas sim adesão à Ata de Registro de Preços, conforme já mencionado no
processo. O Senhor Mauricio Pena, Chefe da Unidade de Tecnologia da SEGETH retificou
que a demanda proposta se dará sim por meio de Pregão Eletrônico e não por meio de adesão
a Ata de Registro de Preços. A referência à essa se deu somente para servir de balizador de
preços. 2) O Conselheiro Eduardo de Oliveira Villela perguntou por que não alugar os
equipamentos e sim comprá-los. O Senhor Mauricio Pena esclareceu que a prática de aluguel
já foi utilizada pela SEGETH, e a mesma não foi bem-sucedida e por isso, a compra dos
equipamentos. E também o custo mensal de aquisição dos equipamentos seria viável. E por
isso, não sendo considerada a possibilidade de aluguel dos equipamentos. O Conselheiro
Eduardo de Oliveira Villela, representante do CONPLAN - Sociedade Civil questionou se é
praxe o Fundo ser fornecedor de recursos para custeio. Ao que o Conselheiro Bruno Morais
Alves, representante da SINESP informou que a análise do mérito é estritamente à aderência
da aquisição aos objetivos do Fundo e o cabimento orçamentário. Quando vem a demanda da
área técnica, já vem elaborada e não é de praxe o Fundo entrar no mérito da opção da área
técnica, segundo ele. O Senhor Ivo Porto informou que o Decreto n° 30.765, de 1º de
setembro de 2009, que regulamenta a operação do Fundo de Desenvolvimento Urbano do
Distrito Federal - FUNDURB, que diz, em seu Art. 3º, Inciso "VII - fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucionais dos órgãos públicos do Distrito Federal, envolvendo a gestão administrativa, a gestão de recursos humanos, a gestão tributária e
financeira e os instrumentos técnicos de apoio e outros considerados condizentes com os
objetivos do FUNDURB, tudo com vistas à execução da política de desenvolvimento urbano
do Distrito Federal." Após apresentação do relato e voto, e posterior discussão, o processo foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Subitem 2.2. Assunto: Apresentação do
Projeto de Demanda Espontânea - Aquisição de licenças do software AutoCad LT 2017 e
AutoCad Civil 3D, Processo nº: 390-000.505/2016, Valor estimado: R$ 271.061,14(duzentos
e setenta e um mil, sessenta e um reais e quatorze centavos), Interessado: Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral
- Membro Suplente Representante da SEGETH. O relator começou informando que dado o
desenho das atividades desempenhadas pela Secretaria, e após identificação de demanda, pela
área técnica, observou-se a necessidade da aquisição de licenças de 60 assinaturas do
software AutoCAD LT 2017 e duas assinaturas do AutoCAD Civil 3D, pelo período de 3
anos. Observou-se que tal aquisição será realizada por meio de processo licitatório. Em
seguida leu o voto: Considerando a relevância dos serviços prestados pela SEGETH e que o
projeto possui total aderência ao Decreto 30.765, de 1º de setembro de 2009, o relator votou
pela aprovação da referida demanda, que será executada na Unidade Orçamentária 28.901, no
Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos Sistemas de Informação Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, natureza de despesa 44.90.39, fonte de
recursos 169. Após apresentação do relato e voto, e não havendo quem quisesse discutir o
assunto, o processo foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Subitem 2.3. Assunto:
Apresentação do Projeto de Demanda Espontânea - Aquisição e Atualização de licenciamento do software ArcGis, Processo nº: 390-000.506/2016, Valor estimado: R$
2.400.000,00(dois milhões e quatrocentos mil reais), Interessado: Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Relator: Walber Medrado do Amaral - Membro
Suplente Representante da SEGETH. Antes da apresentação do relato, A Coordenadora do
Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal - COSIT/SEGETH, senhora
Litz Mary Lima Bainy fez apresentação do Geoportal, que está sendo desenvolvido pela
SEGETH, no qual o ArcGis está envolvido, e onde disponibilizará várias informações do
território e suas obras. Informou, ainda, que pode ser acessado por qualquer cidadão brasiliense e Governo do Distrito Federal, que trabalha com planejamento territorial. O processo
diz respeito à "aquisição e atualização de licenciamento do software ArcGis, pelo período de
3 anos, para uso das áreas técnicas desta Secretaria, apresentado pela Coordenação do
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Sistema de Informação Territorial e Urbana da Unidade de Tecnologia da COSIT/UNTEC/SEGETH a partir da identificação de demandas colhidas junto às subsecretarias vinculadas." "O voto do relator foi pela aprovação da demanda, que será executada na Unidade
Orçamentária 28.901, no Programa de Trabalho 15.451.6208.1471.0009 - Modernização dos
Sistemas de Informação- Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional, natureza de despesa 44.90.39, fonte de recursos 169." Após apresentação do relato e voto, e não havendo
quem quisesse discutir o assunto, o processo foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 3. Apresentação da Proposta Orçamentária do FUNDURB para 2017: Para
dar ciência aos Conselheiros sobre o Orçamento do FUNDURB, o senhor Ivo Porto fez uso
da palavra e informou que para 2017, a estimativa de arrecadação é de R$ 25,7 milhões de
reais, de acordo com levantamento de arrecadação de ODIR - Outorga Onerosa do Direito de
Construir e ONALT - Outorga Onerosa de Alteração de Uso, fontes de recursos que alimentam o Fundo. O orador passou a relatar os eventos nos quais serão utilizados recursos do
Fundo, a exemplo da Conferência das Cidades. Foi informado que para a próxima reunião
será feito um levantamento da questão orçamentária financeira dos projetos e das obras que
estão em andamento no Fundo e apresentada a todos os Membros. Seguiu discussão a
respeito das informações passadas: 1) O Conselheiro Bruno Morais Alves propôs que os
próximos projetos sejam apresentados ao Fundo antes de serem aprovados em Lei Orçamentária. 2) Seguiu as manifestações, e foi perguntado se o orçamento já estaria aprovado
conforme apresentado ou haveria possibilidades de haver algum acréscimo. Ao que foi
respondido que o orçamento apresentado foi o que foi aprovado em Lei Orçamentária. Mas
a movimentação entre ações é possível sim. Outra pergunta feita foi se o Conselho tem um
relatório do que se arrecada de ODIR e ONALT mensal e anual. Houve a proposta de que
esse orçamento será apresentado aos Conselheiros antes da aprovação do orçamento. Ao que
foi respondido que as informações são públicas, e constam do Portal da Transparência, mês
a mês. Da mesma forma, foi esclarecido que os recursos aprovados se tratam de resolução
vigente. Também foi sugerido que durante o exercício, se o recurso não for empenhado, que
ele volte para o Fundo e que o solicitante o reapresente no orçamento seguinte, pois o
recurso não pode ficar parado sem ser executado. Após discussões, foi concluído que foi
dada ciência aos presentes sobre a Proposta Orçamentária do FUNDURB para 2017 e os
Conselheiros solicitaram uma apresentação detalhada na próxima reunião para que o tema
seja novamente discutido e votado. Item 4. Assuntos Gerais: i) A próxima reunião será
realizada no dia 22 de novembro de 2016; ii) Será apresentado em reunião posterior demonstração sobre sistemas; iii) Foi informado que a CAP - Central de Aprovação de Projetos
está levando 30 dias para análise de projetos, como determina a Lei. Sendo que até setembro
de 2016 foram analisados 3.230 projetos, dos quais 356 foram aprovados e 2.874 estão em
exigências por problemas técnicos. Item 5) Encerramento: Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada pelo Conselheiro Renato Brown, agradecendo a
presença de todos. ALESSANDRA FREIRE MENDONÇA, BRUNO MORAIS ALVES,
MARIA JOSÉ FEITOSA DE ANDRADE, VÂNIA APARECIDA COELHO, EDUARDO
DE OLIVEIRA VILLELA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, WALBER MEDRADO DO AMARAL, ANDRÉ BELLO.
Brasília/DF, 22 de novembro de 2016
RENATO BROWN
Titular - SEPLAG
Vice-Presidente
Indicado conforme art. 14 do Decreto nº 30.766/2009

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CAF/FUNDURB
RESOLUÇÃO Nº 07/2016
O Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal CAF/FUNDURB, nos termos da Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro de 2009, do
Decreto nº 30.765, de 1º de setembro de 2009 (e a respectiva alteração promovida por meio
do Decreto nº 31.338, de 25 de fevereiro de 2010) e do Decreto nº 30.766, de 1º de setembro
de 2009, em sua 31ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de novembro de 2016, RESOLVE:
RATIFICAR, o orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal estimado no valor de 25.762.961,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e dois mil,
novecentos e sessenta e um reais) para o ano de 2017. ALESSANDRA FREIRE DE
MENDONÇA, WALBER MEDRADO DO AMARAL, BRUNO MORAIS ALVES, VÂNIA
APARECIDA COELHO, MARIA JOSÉ FEITOSA DE ANDRADE, EDUARDO ALVES
DE ALMEIDA NETO.
Brasília/DF, 22 de novembro de 2016
LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES
Secretário-Adjunto
Vice-Presidente indicado

