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EXMO SR. DOUTOR mIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Ref: Ação de Demarcação

Processo nO:3.526/86

Requerente: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA - TERRACAP

Requeridos: ARTHUR MILHOMEN NETO, ALCIDES TOMAZ DE AQUINO,
BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO
BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA DE BRASÍLIA, LUIZ HENRIQUE
CRAVO RIZZO e SILVIA AUGUSTO AVELAR e outros
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ALCIDES TOMAZ DE AQUINO, BARTOLOMEU DA
SILVA FILHO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI,
SOCIEDADE MAÇÔNICA DE BRASÍLIA, LUIZ HENRIQUE CRAVO
RIZZO e SILVIA AUGUSTO AVELAR, qualificados nos autos da Ação de
Demarcação requerida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP -
(Processo n° 3.526/86), tendo em vista os termos do r. despacho de fls.
disponibilizado no DJe do dia 03.04.2013, com publicação válida a partir do dia/
04.04.2013 vêm, por seu advogado infra-assinado, expor e requerer o que segue:
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. 1 - Os requeridos (e não opostos) pedem a juntada nos autos da
cadeia dominial centenária, referente ao imóvel rural com 160 hectares,
localizado no lugar denominado 'Vertentes do Ribeirão Taboca', destacado da
antiga Fazenda Santo Antônio ou Papuda parte Oriental, também conhecida
como Fazenda Taboquinha, no perímetro do Distrito Federal, cujas certidões de
inteiro teor dos títulos aquisitivos e dos respectivos registros imobiliários são os
seguintes:

1- 1° REGISTRO DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO OU PAPUDA

1.1 - Certidão da Transcrição n° de ordem 90, do Livro 3-antigo, fls. 89, feita em
• 14 de julho de 1.983, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Santa Luzia,

hoje, Comarca de Luziânia-GO, tendo como objeto o imóvel rural denominado
Fazenda Santo Antônio ou Papuda, de propriedade de Avelina Garcez de
Mendonça, José de Campos Meirelles, Josué da Costa Meirelles e Herculano
de Campos Meirelles;

11- DIVISÃO AMIGÁ VEL DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO OU PAPUDA
FEITA EM 23.06.1900 ENTRE JOSÉ DE CAMPOS MEIRELLES E JOSUÉ
DA COSTA MEIRELLES:

• 1.2 - Certidão da Escritura Pública de Divisão e Limitação da Fazenda Santo
Antônio ou Papuda, firmada entre os comunheiros José de Campos Meirelles
(antecessor dos requeridos) e Josué da Costa Meirelles (antecessor da
TERRACAP), no Livro 19, fls. 42/43vo, em data de 23.06.1900, expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° de Notas da Comarca de
Luziânia, Estado de Goiás. Na mencionada escritura pública ficou
convencionado que ao proprietário José de Campos Meirelles coube a parte
oriental da Fazenda Papuda, com limites certos e determinados, cujo quinhão foi
avaliado por quinhentos mil réis; e a Josué da Costa Meirelles coube a parte
ocidental da Fazenda Papuda, com limites certos e determinados, cujo quinhão
foi avaliado por duzentos mil réis. Dentre outras condições, os outorgantes e
reciprocamente outorgados, na mencionada escritura pública, convenCIOnaram, ,r--- ')
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"Declararão ainda que as terras e matos vertentes de São
Bartholomeu até as divisas com a Fasenda da = Paranoá =

ficavão pertencendo ao dito José de Campos Meirelles; que as
terras e campos ao poente pertencentes a Fasenda da Papuda = e
que vertem para o rio =Gama = isto é, terras de cultura e campos
de criar, na Chapada, vertentes do dito Gama e Gama abaixo até
as divisas com a Fasenda do = Paranoá = ficarão pertencendo ao
dito Josué da Costa Meirelles. "

In - VENDA DA GLEBA DE TERRAS COM 1.700 ALQUEIRES DA
FAZENDA SANTO ANTÔNIO OU PAPUDA PARTE ORIENTAL FEITA
POR JOSÉ DE CAMPOS MEIRELLES E SUA MULHER PARA DELFINO
MACHADO DE ARAÚJO:

1.3 - Certidão de inteiro teor da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no
Livro nO33, às fls. 5-6, em data de 31.05.1902, expedida pelo Cartório do 10
Oficio de Notas Luziânia, Estado de Goiás, indicando de um lado como
outorgante vendedor José de Campos Meirelles e de outro lado como
outorgado comprador Delfino Machado de Araújo, tendo como objeto a
Gleba de terra denominada Fazenda Santo Antônio também conhecida como
Papuda parte oriental, dentro das seguintes divisas:

"Comessando-se pela estrada que vem para esta Cidade até a
cabeceira do açude e dahy em rumo certo a cabeceira do Matto-
Quilombos e pelo veio d'água deste abaixo até confrontar com o

barreiro do Campo e por uma vertente que nasce daqui e por ella
abaixo até a sua barra no Rio Sam Bartholomeu, e por este acima
até um pequeno córrigo acima da barra da Taboca com o Sam
Bartholomeo e pelo dito corrigo acima até sua cabeceira e dahy
pelo pequeno vallo no espigão que fica desta Cabeceira a uma
outra vertente da Taboquinha e por esta acima até a sua mais alta
Cabeceira e desta a Cabeceira do Matto Grande abrangendo
águas vertentes da Taboca e pelo matto grande abaixo até a barra
com o Ribeirão Santo Antônio, tendo dentro deste círculo quatro /)
pastosfeixados de vallos e arames ... " ,/ /
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IV - REGISTRO DA FAZENDA PAPUDA PARTE ORIENTAL FEITO
EM NOME DE DELFINO MACHADO DE RAÚJO, NA
TRANSCRIÇÃO N° 27, EM DATA DE 31.05.1902, DO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS DE SANTA LUZIA, HOJE, LUZIÂNIA-GO:

1.4 - Certidão da Transcrição nade ordem 27, do Livro n° 3-antigo, fls. 28,
feita em data de 31.05.1902, em nome de Delfino Machado de Araújo,
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia, Estado de Goiás,
onde constam os limites e confrontações da Fazenda Papuda parte Oriental (ou
Fazenda Taboquinha), cujas divisas são as seguintes:

"Comessando-se pela estrada que vem para esta Cidade até a
cabeceira do Açude e dahy em rumo certo a cabeceira do malta
Qui/ombros e pelo veio d'água d'este abaixo até confrontar com o
Barreiro do Campo e por uma vertente abaixo que nasce do dito
Barreiro do Campo até sua barra no Rio Sam Bartholomeo, e por este
acima até um pequeno Corrigo acima da barra da Taboca com o Sam
Bartholomeu pelo dito Córrego acima até a sua cabeceira e dahy pelo
pequeno Valo no espigão que feixa desta Cabeceira acima outra
cabeceira digo vertente do Taboquinha, e por esta acima até sua
mais alta cabeceira e desta cabeceira a cabeceira do Matto Grande
abrangendo águas vertentes da Taboca e pelo malta grande até a
barra com (Ilegível) e Santo Antônio, tendo dentro deste círculo,
quatro Pastos feixados e valias e arames, "

V - VENDA DA GLEBA DE TERRAS COM 1.700 ALQUEIRES DA
FAZENDA TABOQUINHA, FEITA POR DELFINO MACHADO DE
ARAÚJO E SUA MULHER PARA BRAIR MOREIRA E OUTROS:

1.5 - Certidão de inteiro teor da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no
Livro n° 033, fls. l79/183vo, em data de 23.08.1954, perante o Tabelionato 2° de
Notas da Comarca de Luziânia-GO, tendo de um lado como outorgantes
vendedores Delfino Machado de Araújo e sua mulher Isaura Carneiro de
Mendonça e Delfino Machado de Araújo Neto e de outro lado como
outorgados compradores Brair Moreira e outros, tendo como objeto a gleba
de terras com aproximadamente 1.700 alqueires, situada dentro das seguintes,/~
d
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"Partindo da barra do Ribeirão Santo Antônio ou Papuda, no Rio
São Bartolomeu; pelo Bartolomeu acima, até a barra do córrego
divisa; por este acima até sua cabeceira; daí, por uma cerca de
arame até a estrada real, onde tem um marco de jacarandá, junto a
uma cancela, continuando pela mesma cerca de arame até o ponto
onde esta faz uma curva para a direita; prosseguindo pela cerca de
arame, até a cabeceira do córrego denominado Buritizinho, por
este abaixo, até o rio Paranoá; por este acima até a barra do
Gama; por este acima, até a barra do córrego Canjerana; pelo
Cangerana acima até sua cabeceira, onde tem um marco cravado
pela demarcação da' fazenda Santo Antônio ou Papuda; deste
marco a outro marco na cabeceira do córrego Mato Grande; pelo
Mato Grande abaixo até sua barra no Ribeirão Santo Antônio; por
este abaixo até sua barra no rio São Bartolomeu, onde teve começo
estas divisas', procedente de compra feita a José de Campos
Meirelles e sua mulher, conforme escritura transcrita no Registro
de Imóveis deste termo, no livro 3 antigo, jl. 29, sob o n° de ordem
27, constituindo a parte ora vendida de desmembramento da antiga
fazenda denominada Papuda, conforme venda feita anteriormente
pelos outorgantes a José da Costa Meirelles, conforme escritura
transcrita no Registro Imobiliário sob o nO28, livro 3 antigo, jls. 30
e compra feita a Cândida Marcelino de Queiroz, José da Costa
Aguiar e sua mulher, Francisco Alves Meirelles e sua mulher,
conforme escritura transcrita no livro 3-G, jls. 206, sob o n° de
ordem 7.651. Pelo outorgante Deljino Machado de Araújo Neto,
me foi dito que é senhor e legítimo possuidor de uma parte de
terras, na Fazenda Paranoá, deste município, com área de
cincoenta e seis alqueires de campos e um e meio de matos
adquirida por compra feita a Diogo Machado de Araújo e sua
mulher, conforme transcrição feita no Registro de Imóveis deste
termo no livro 3-G, jls. 154, sob o n° de ordem 7.452, terras estas
situadas à margem do rio Paranoá, ou córrego Buritizinho,
ficando dentro dos limites traçados pelos outorgantes Delfino
Machado de Araújo e sua mulher. "

VI - REGISTRO DA GLEBA DE TERRAS COM 1.700 ALQUEIRES
DA FAZENDA TABOQUINHA FEITO NA TRANSCRIÇÃO N° 7.949,
PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE
LUZIÂNIA-GO EM NOME DE BRAIR MOREIRA E OUTROS:



1.6 - Certidão da Transcrição n° de ordem 7.949, do Livro 3-H, fls. 3/4, feita
em data de 04.04.1955, tendo como adquirentes Brair Moreira e outros e como
vendedores De1fino Machado de Araújo e outros e como objeto uma fazenda
denomina 'Taboquinha' e 'Rasgado', com 1.700 alqueires aproximadamente,
dentro das seguintes divisas:

"Partindo da barra do Ribeirão Santo Antônio ou Papuda, no Rio
São Bartolomeu; Pelo Bartolomeu acima, até a barra do córrego
divisa; por este acima até sua cabeceira; daí, por uma cerca de
arame até a estrada real, onde tem um marco de jacarandá, junto a
uma cancela, continuando pela mesma cerca de arame até o ponto
onde esta faz uma curva para a direita; prosseguindo pela cerca de
arame, até a cabeceira do córrego denominado Buritizinho, por
este abaixo, até o rio Paranoá; por este acima até a barra do
Gama; por este acima, até a barra do córrego Canjerana; pelo
Cangerana acima até sua cabeceira; onde tem um marco, cravado
pela demarcação da fazenda Santo Antônio ou Papuda; deste
marco a outro marco na cabeceira do córrego Mato Grande; pelo
Mato Grande abaixo até sua barra no Ribeirão Santo Antônio; por
este abaixo até sua barra no rio São Bartolomeu, onde teve começo
estas divisas', procedente de compra feita a José de Campos
Meirelles e sua mulher, conforme escritura transmitida (sic) no
Registro de Imóveis deste termo, no livro 3 antigo, fl. 29, sob o n°
de ordem 27, constituindo a parte ora vendida de desmembramento
da antiga fazenda denominada Papuda, conforme venda feita
anteriormente pelos vendedores para José da Costa Meirelles,
conforme escritura transcrita no Registro Imobiliário sob o n° 28,
livro 3 antigo, fls. 30 e compra feita a Cândida Marcelino de
Queiroz, José da Costa Aguiar e sua mulher, Francisco Alves
Meirelles e sua mulher, conforme escritura transcrita no livro 3-G,
fls. 206, sob o n° de ordem 7.651. "
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VII - VENDA DA GLEBA DE TERRAS COM 160,00 HECTARES, NO
LUGAR DENOMINADO 'VERTENTES DO RIBEIRO TABOCA', NA
FAZENDA TABOQUINHA FEITA POR BRAIR MOREIRA E
OUTROS A IVAN ALVES CORRÊA:
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1.7 - Certidão de inteiro teor da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada
em 16.09.1974, perante o Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília-
DF, tendo como outorgantes vendedores Brair Moreira e outros e como
outorgado comprador Ivan Alves Corrêa, constando neste título aquisitivo que os
vendedores, na condição de legítimos possuidores do imóvel consistente de uma
área de terras localizada na Fazenda Taboquinha, área essa denominada
vertentes do Taboca, com aproximadamente 160 ha de campo, dentro das
seguintes divisas:

"começam numa vertente mais da esquerda do Ribeirão Taboca,
mencionada na escritura de desapropriação por acordo, lavrada
em 05 de fevereiro de 1960, no 2° Tabelião de Planaltina, alínea
'b' 2~ parte, da área de 11 alqueires registrada no livro 32 de
transcrições das transmissões, nele a fls. 282 e 284vo em
03.03.1960, no Cartório do l° Oficio de Registro de Imóveis de
Planaltina; e por essa vertente vão em direção a sua cabeceira, e
desta cabeceira vão, em linha reta ao ponto mais próximo da cerca
de arame que liga a cabeceira do córrego Cangerana, com o
córrego Mato Grande, respeitando as divisas com a Novacap;
deste ponto, voltando a direita, segue pela cerca de arame
mencionada abrangendo as águas vertentes do Ribeirão Taboca,
confrontando com a estrada dafaixa sanitária, hoje BR-251, até ao
ponto em que a Estrada Velha da Chapada cruza com a cerca que
ligava as cabeceiras dos córregos Cangerana e Mato Grande,
desse ponto volta a direita em direção SE 29°50'50" com 795,21m
até encontrar um marco, confrontando desse lado com o quinhão
17 pertencente aos outorgantes, desse marco segue na mesma
direção com mais 171,38m, até um marco e desse marco vão em
direção 50°51 '13" com 450,OOmaté ao marco de início das divisas
do quinhão 20, confrontando-se por estes dois últimos segmentos
com o quinhão 18, de propriedade de Brair Moreira, desse marco
segue pela Estrada até o marco cravado junto a vertente e
cabeceira mais da esquerda do Ribeirão Taboca, onde tiveram
início estas divisas e onde confronta com terras da Novacap pela
esquerda e tendo por esse lado da estrada com confrontante o
quinhão 20 de propriedade de Adelino Ferreira Alves."
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VIII - REGISTRO DA GLEBA DE TERRAS COM 160,00 HECTARES,
NO LUGAR DENOMINADO 'VERTENTES DO RIBEIRO TABOCA',
NA FAZENDA TABOQUINHA FEITO NA TRANSCRIÇÃO N° 7.791,
EM NOME DE IVAN ALVES CORRÊA, PERANTE O CARTÓRIO DO
2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL:

1.8 - Certidão da Transcrição n° 7.791, do Livro 3-J, fls. 099, feita em
03.04.1975, perante o Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal, tendo como objeto uma Gleba de terras com a área de mais ou menos
160 hectares, no lugàr denominado 'Vertentes do Ribeirão Taboca', situada na
fazenda Taboquinha, dentro das seguintes divisas:

"começam numa vertente mais da esquerda do Ribeirão Taboca,
mencionada na escritura de desapropriação por acordo, lavrada
em 05 de fevereiro de 1960, no 2° Tabelião de Planaltina, alínea
'B' 2~parte, da fazenda Taboquinha, com a área de 11 alqueires,
registrada no livro de transcrições das transmissões, nele às fls.
282 e 284v~ em 03.08.1960, no Cartório do 1° Oficio de Registro
de Imóveis de Planaltina, Goiás; e por esta vertente vão em
direção a sua cabeceira, e desta cabeceira vão em linha reta, ao
ponto mais próximo da cercaw, digo, da arame que liga a
cabeceira do córrego Cangerana, com o córrego Mato Grande;
deste ponto voltando à direita segue pela cerca de arame
mencionada, abrangendo as águas vertentes do Ribeirão Taboca,
respeitando as divisas com a Novacap, voltando à direita
corifronta-se com o Quinhão prometido vender pelos outorgantes
ao Sr. Marinho, com o Quinhão 18 e Quinhão 20, também partes
da mesma fazenda Taboquinha, fechando a gleba na vertente mais
à esquerda do Ribeirão Taboca, onde tiveram início estes limites e
divisas. "

IX - ABERTURA DA MATRÍCULA N° 13.474, DO CARTÓRIO DO 2°
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL,
TENDO COMO OBJETO A GLEBA DE TERRAS COM 160,00
HECTARES, NO LUGAR DENOMINADO 'VERTENTES DO
RIBEIRO TABOCA', NA FAZENDA TABOQUINHA, FEITO EM //)
NOME DE IVAN ALVES CORRÊA, EM 07.11.1979: /
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1.9 - Certidão da Matrícula n° 13.474, do Cartório do 2° Ofício de Registro de
Imóveis do Distrito Federal, que tem como objeto uma Gleba de terras com a
área de mais ou menos 160 (cento e sessenta) hectares, no lugar denominado
'Vertentes do Ribeirão Taboca', situada na fazenda Taboquinha, dentro do
perímetro do Distrito Federal, com as seguintes divisas: "começam numa vertente
mais da esquerda do Ribeirão Taboca, mencionada na escritura de
desapropriação por acordo, lavrada em 05.02.1960, no 20 Tabelião de
Planaltina, Goiás, alínea 'B' 2~ parte da fazenda Taboquinha, com a área de 11
alqueires, registrada no livro de transcrições das transmissões, nele às fls. 282 e
284v~ em 03.08.1960, no Cartório do 10 Oficio de Registro de Imóveis de
Planaltina, Goiás; e por esta vertente vão em direção a sua cabeceira, e desta
cabeceira vão em linha reta, ao ponto mais próximo da cerca de arame que liga
a cabeceira do córrego Cangerana, com o córrego Mato Grande; deste ponto
voltando à direita segue pela cerca de arame mencionada, abrangendo as águas
vertentes do Ribeirão Taboca, respeitando as divisas com a Novacap, voltando à
direita corrfronta-se com o Quinhão prometido vender pelos outorgantes ao Sr.
Marinho, com o Quinhão 18 e Quinhão 20, também partes da mesma fazenda
Taboquinha, fechando a gleba na vertente mais à esquerda do Ribeirão Taboca,
onde tiveram início estes limites e divisas. "

1.10 - De acordo com a Escritura Pública de Divisão e Limitação da fazenda
Santo Antônio ou P~puda, os irmãos José de Campos Meirelles e Josué da Costa
Meirelles estabeleceram, amigavelmente, uma linha divisória contínua de sentido
geral de sudeste-noroeste, descrita em duas etapas ou trechos, da forma seguinte:

o primeiro trecho: de sudeste a noroeste;
o segundo trecho: de sul a norte

Estes dois trechos de divisa, detalhadamente descritos compõem a linha única,
contínua, de sentido geral sudeste-noroeste, que divide a antiga Fazenda Santo
Antônio do Bority ou Papuda.

O primeiro trecho da linha divisória, no sentido sudeste-noroeste, foi aSSIm
descrito: ,//'~
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"...começando do mato Quilombo, pouco acima da sua confluência
com o córrrego Cachoeirinha, e subindo Quilombos acima, pelo
veio d'água até sua cabeceira; partindo, depois, desta, irá em rumo
direito a cabeceira do mato do Açude que é o mais próximo às
casas da Fazenda PapZfda, estando ahi, descerá pela estrada real
deixando o mato do Açude a esquerda; descerá até as casas da
mesma Fazenda; começando em seguida da barra dos córregos
reunidos Malto Grande e Barreiro no ribeirão da Papuda; subirá
pelo veio d'água acima até ajunção do dito Barreiro com o Malto
Grande; pelo veio d'água deste acima, até sua última cabeceira na
chapada;ficando finalmente servindo de divisa as duas cabeceiras
da Taboca ao sul, que fica entre a cabeceira do Malto Grande e o
Alto das Pedras."

No trecho descrito a seguir, é estabelecido o segundo trecho da linha divisória da
Fazenda Santo Antônio ou Papuda que vai do sul ao norte:

"Declararão ainda que as terras e matos vertentes de São
Bartholomeu até as divisas com a Fasenda do = Paranoá =

jicavão pertencendo ao dito José de Campos Meirelles; que as
terras e campos ao poente pertencentes a Fasenda da Papuda = e
que vertem para o rio =Gama = isto é, terras de cultura e campos
de criar, na Chapada, vertentes do dito Gama e Gama abaixo até
as divisas com a Fasenda do = Paranoá = ficarão pertencendo ao
dito Josué da Costa Meirelles. "

Assim, ao pactuarem a um dos irmãos, terras e matos vertentes para o leste, e a
outro, terras e matos vertentes para o oeste, ficou claramente estabelecido o
critério secular das águas vertentes na fixação dos limites, elegendo-se, desta
forma, o espigão mestre divisor de águas entre as bacias do Ribeirão Gama e do
Rio São Bartolomeu como parte desses limites entre as terras de um e de outro.

Vossa Excelência poderá observar que, em quase a totalidade da extensão da
linha divisória traçada pelos irmãos José de Campos Meirelles e Josué da Costa
Meirelles, os limites são naturais, prescindindo de marcos em toda a sua
extensão: a começar pelo Córrego Quilombo (limite natural), daí à Cabeceira do
Córrego do Açude (limite natural), depois à barra do Mato Grande 'no Ribeirão //]

~
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Santo Antônio da Papuda (limite natural), pelo Mato Grande acima até sua
última cabeceira na chapada seguindo pela linha que delimita as águas Vertentes
do Taboca, ao sul (limite natural). Daí, pelo' espigão mestre divisor de águas
entre o Rio São Bartolomeu e o Ribeirão do Gama, até as divisas com a Fazenda
do Paranoá (limite natural).

Dois anos após a divisão amigável de 23.06.1900, José de Campos Meirelles
vendeu a parte oriental da antiga Fazenda Papuda para Delfino Machado de
Araújo.

A leitura atenta na documentação requisitada no r. despacho disponibilizado no
DJe de 03.04.2013 e publicado no dia 04.04.2013, V.Exa poderá verificar que no
trecho de interesse desta ação demarcatória, a descrição dos limites da Fazenda
Papuda (parte oriental), objeto da escritura pública de compra e venda, em que
foi outorgante vendedor José de Campos Meirelles e como outorgado comprador
Delfino Machado de Araújo, devidamente registrada na Transcrição nO27, no
Livro 3-antigo, fi. 29, em data de 31.05.1902, do CRI-Luziânia-GO, consta o.
trecho seguinte:

"...vertente da Taboquinha e por esta acima, até sua mais alta cabeceira
e desta cabeceira à cabeceira do matogrande ...abrangendo águas
vertentes da Taboca ... "

o trecho acima descreve uma linha, ou um trecho da linha perimétrica, que
saindo da mais alta vertente do córrego Taboquinha, segue pelo espigão mestre
divisor de águas entre as bacias do Ribeirão Taboca e do Ribeirão Gama até a
'última cabeceira do córrego Mato Grande na chapada', abrangendo águas
vertentes do Taboca."

A cabeceira do Mato Grande é a última, cuja localização deve estar sobre o
divisor mestre, e ao sul das águas vertentes do Taboca, de forma a abranger-lhes
as terras, atendendo assim o que determina a Escritura Pública de Divisão e
Limitação assinada em 23.06.1900, o título aquisitivo representado pela Escritura
Pública de Compra e Venda celebrada em 31.05.1902, entre José de Campos
Meirelles e Delfino Machado de Araújo e o respectivo registro imobiliário feito
na Transcrição n° 27, no Livro 3-antigo, fi. 29, em data de 31.05.1902, do CRI-
Luziânia-GO:

'...Malto Grande; pelo veio d'água deste acima, até sua última cabeceira
na chapada ... "



o Ribeirão Taboca e seus afluentes (Forquilha do Taboca; Taboquinha) são
tributários do Rio São Bartolomeu, integrando a bacia hidrográfica deste último.
Por esta razão, a descrição dos limites da Fazenda Papuda (parte oriental) ou
Fazenda Taboquinha contida na Transcrição n° de ordem 27, do Livro 3-antigo,
fls. 29, do CRI-Luziânia-GO, está em perfeita conformidade com os mesmos
limites e confrontações contidas na Escritura Pública de Divisão e Limitação,
firmada entre José de Campos Meirelles (antecessor dos requeridos) e Josué da
Costa Meirelles (antecessor da TERRACAP).

Mas, as descrições dos limites da Fazenda Santo Antônio do Bority ou Papuda
parte Oriental, também, conhecida como Fazenda Taboquinha, que consta da
Transcrição nO27, feita em data de 31.05.1902, perante o cartório de imóveis da
antiga comarca de Santa Luzia, hoje, Luziânia-GO foi solenemente
desconsiderada pelo perito nomeado por V.Exa e todo este desacerto que se
verifica nos autos deste processo demarcatório consiste no fato de que não foram
observadas as regras claras contidas nos artigos 956 e 957, do Código de
Processo Civil.

Tanto é verdade que na fase de conhecimento do processo demarcatório que tem
dentre outras finalidades corrigir todos os defeitos verificados ao longo da cadeia
dominial dos registros imobiliários dos imóveis, objeto da demarcação, se
constata que o perito Osni Morinishi Rocha desconsiderou os limites naturais que
constam da Transcrição n° 27, do Livro 3-antigo, fl. 29, feita em 31.05.1902 e de
maneira totalmente arbitrária, ofendendo o princípio da continuidade do registro
imobiliário, adotou o traçado da linha de demarcação dos imóveis denominados
Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, tomando-se em conta os limites que
constam da Transcrição n° 30, do Livro 3-antigo, fl. 32, feita em 11.07.1903,
perante o antigo cartório de imóveis de Santa Luziânia, hoje, Cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO.

x - DO CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

(PREQUESTIONAMENTO AOS ARTIGOS 956 E 957, DO CPC)

2 - A questão posta a desate perante V.Exa trata-se de uma Ação
Demarcatória, cumulada Com Queixa de Esbulho Possessório, ajuizada pela
Companhia Imobiliária de Brasília em desfavor de Arthur Milhomem e outros,
cujo Processo n° 3.526 foi distribuído em 06 de março de 1.986. Portanto, há ,,/:

Jí



mais de 27 (vinte e sete) anos, que as partes demandantes aguardam pela
demarcação das divisas entre os imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e
Fazenda Taboquinha.

2.1 - Em que pese à longínqua data do início deste processo
demarcatório, o certo é que às fls. 594/609 a TERRACAP arguiu INCIDENTE
DE FALSIDADE material e ideológica dos documentos que deram origem ao
título de domínio exibido pelos réus, que tem por objeto da gleba de terras com
160 hectares, localizada no lugar denominado 'Vertentes do Ribeirão Taboca', na
Fazenda Santo Antônio do Bority ou Papuda parte Oriental também conhecida
como Fazenda Taboquinha.

2.2 - Para dirimir o incidente de falsidade argüido pela Autora, o então
Juiz de Direito da 33• Vara da Fazenda Pública do DF, que presidia este feito
demarcatório, observando-se o disposto no artigo 421, do CPC nomeou 01 (um)
perito para elaborar o laudo técnico, para apurar se são verídicos ou não os fatos
relatados no incidente de falsidade.

2.3 - Ocorre que às fls. 1923/1927, a TERRACAP desistiu da
presente ação demarcatória e, por conseqüência, do aludido incidente de
falsidade.

2.4 - À fl. 1.950 a il. Juíza de Direito Substituta dessa Vara de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal proferiu
despacho, em 05.02.2010, ordenando os réus a manifestarem, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre o pedido de DESISTÊNCIA da ação que foi formulado pela
TERRACAP.

2.5 - Os requeridos ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO,
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI e BARTOLOMEU DA
SILVA FILHO, por intermédio da petição de fls. 1.953-1966, informaram a
V.Ex3 que NÃO CONCORDAVAM com o pedido de DESISTÊNCIA DA
AÇÃO formulado pela TERRACAP, devendo o processo ter seguimento sem
vício formal.

2.6 - Às fls. 1971-1972 foi proferido despacho, pelo qual V.Ex3 indagou
aos réus se, ante a resistência à desistência formulada pela TERRACAP, estariam
eles dispostos a subministrar os meios necessários ao prosseguimento do feito,
inclusive no tocante ao adiantamento das verbas periciais, custas e outras
despesas.



2.7 - Os presentes autos revelam que os requeridos ALCIDES TOMAZ
DE AQUINO FILHO e outros, vide fls. 2005/2011, informaram a V.Exa• que
estão dispostos a subministrar os recursos financeiros para pagamento dos 03
(três) peritos judiciais, visando a DEMARCAÇÃO dos limites entre os
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda parte Oriental (ou Fazenda
Taboquinha), de propriedade particular e Fazenda Papuda parte Ocidental
de propriedade da TERRACAP e já naquela oportunidade foi requerido a
V.Exa CHAMAR O FEITO À ORDEM, de modo a adotar providências
indispensáveis ao bom e regular andamento do processo deste feito demarcatório,
evitando-se a ocorrência de nulidades insanáveis.

2.8 - Às fls. 2069-2071, os requeridos ALCIDES TOMAZ DE AQUINO
FILHO e outros, com amparo nos artigos 956 e 957, ambos do Código de
Processo Civil, requereram a V.Exa fossem designados 02 (dois) arbitradores e
01 (um) agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda, tudo, em
observância ao que foi pactuado na Escritura Pública de Divisão e Limitação
celebrada em 23.06.1900 e na prioridade do registro imobiliário, objeto da
Transcrição n° 27, feito em data de 31.05.1902, bem como no Auto de
Demarcação da Fazenda Papuda (fls. 1.715-1717), que fora homologado por
sentença de 27.11.1926, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Luziânia-GO, conforme se vê dos autos às fls. 1.721-1722.

2.9 - Em data de 18.06.2010, V.Exa proferiu o despacho de fls. 2112-
2113 fixando o prazo de 05 (cinco) dias, para os requeridos ALCIDES TOMAZ
DE AQUINO FILHO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI e
BARTOLOMEU DA SILVA FILHO confirmarem se estão, realmente, dispostos
a subministrar os recursos financeiros para o prosseguimento deste feito
demarcatório, ocasião em que os mesmos protocolizaram a petição de fls.
2118-2153, informando que estão de acordo em acudir com as despesas para
a realização da demarcação dos imóveis denominados Fazenda Papuda I e
Fazenda Taboquinha e, na oportunidade, requereram que, nos termos do
artigo 956, V.Exa faça a nomeação de 02 (dois) arbitradores e 01 (um)
agrimensor, para elaborar os trabalhos da demarcação.



2.10 - Acontece que, tanto o eminente Juiz Titular, quanto os ilustres
Juízes Substitutos dessa Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e
Fundiário do Distrito Federal, desconhecidas as razões, ignoram que o feito,
referente ao Processo n° 3.526/86 trata de uma ação demarcatória que está
sujeita ao rito especial-contencioso, ao qual é indispensável o cumprimento
integral de suas sucessivas e interdependentes fases procedimentais.

2.11 - À fase inicial da demarcação imprescindível ao conhecimento
integral da causa, mediante produção completa da instrução definida em lei, com
a nomeação de 02 (dois) arbitradores, a que alude o artigo 956, do Código de
Processo Civil, aos quais é imposta a missão prescrita no artigo 957, do Código
de Ritos.

2.12 - A substituição dos 02 (dois) arbitradores e 01 (um) agnmensor,
cuja nomeação é compulsória por força do disposto nos artigos 956 e 957,
ambos, do CPC, pelo perito oficial, engenheiro agrimensor Osni Morinishi
Rocha, com todo respeito, implica na invalidez ou nulidade absoluta de qualquer
sentença de mérito que venha a ser proferida neste feito demarcatório,
principalmente, quando se tem conhecimento que o perito nomeado afirmou que
o levantamento de campo consistiu, apenas, em diligências aos cartórios de
imóveis, para obter as certidões, tendo esclarecido, ainda, que não localizou os
marcos artificiais que constam das transcrições e matrículas vinculadas à
Transcrição n° de ordem 27, do Livro 3-Antigo, fi. 29, feita em 31.05.1902.

2.13 - A ação demarcatória foi admitida porque a TERRACAP, na petição
inicial, alegou confusão de limites e neste caso, caberá aos arbitradores proceder
a um minucioso levantamento, 'in loco', na área objeto da lide, levando em conta
os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos
moradores (art. 957, caput, do CPC), na tentativa de localizar os marcos
artificiais indicados nos títulos de domínio das partes demandantes e na hipótese
de não localização, os arbitradores deverão recuar no tempo, para localizar os
limites naturais indicados na Transcrição n° 27, do Livro 3-antigo, fi. 29, feita em
31.05.1902, porque este tem prioridade e preferência sobre o registro imobiliário
nO30, do Livro 3-antigo, fi. 32, feita em 11.07.1903.

2.14 - Mas, nada disso foi realizado pelo único perito nomeado por esse
. honrado Juízo e por isso mesmo, os requeridos, acima nominados, visando o
prequestionamento das normas que regem o processo de demarcação (artigos 956
e 957, parágrafo único, do CPC), mais uma vez vêm, perante esse r. Juízo, pa..1ra//)
pedir que o feito seja chamado à ordem. ~



2.15 - Com efeito, a omissão acima apontada - falta de nomeação de 02
(dois) arbitradores e Ol(um) agrimensor - para realizarem os trabalhos de
demarcação dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda
Taboquinha, com certeza, deixa nos jurisdicionados, ora requeridos, a triste
sensação de que V.Exa poderá, resolver a lide, sem que sejam observadas as
regras claras contidas do Código de Processo Civil, que pontificam:

"Art. 952. Qualquer condômino é parte legítima para promover a
demarcação do imóvel comum, citando-se os demais litisconsortes.

Art. 953. Os réus que residirem na comarca serão citados
pessoalmente, os demais, por edital.

Art. 954. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 20
(vinte) dias para contestar.

Art. 954. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento
ordinário, não havendo, aplica-se o disposto no artigo 330, n. lI.

Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz, antes
de proferir a sentença definitiva, nomeará dois arbitradores e
um agrimensor para levantarem o traçado da linha
demarcanda.

Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores
minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo
em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as
informações de antigos moradores do lugar e outros elementos
que coligirem.

Parágrafo único. Ao laudo anexará o agrimensor a planta da
região e o memorial das operações de campo, os quais serão
juntos aos autos, podendo as partes, no prazo comum de 10
(dez) dias, alegar o que julgarem conveniente."

../)
~/

2.16. Como se vê, nesta primeira fase - a de conhecimento da causa
demarcatória - imprescindível a nomeação-designação (a ser atendida já
quando do saneamento do feito - portanto, como fase instrutória inafastável,
intrínsica, da demarcação) de 03 (três) 'experts': 01 (um) engenheiro
agrimensor e 02 (dois) arbitradores.

,

l
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2.17. A razão teleológica desta imposição textual da norma está em que o
agrimensor é o profissional medidor de terras, que deverá se incumbir, apenas, de
parte do trabalho essencial da demanda, que se liga à conferência, 'in loco', e
com recursos, tão só, da ciência da medição (a engenharia) e mediante guia de
normas técnicas respectivas (ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas), dos lindes disputados pelos interessados.

2.18 - Por outro lado, os 02 (dois) arbitradores é que se incumbirão de
algo mais factual, investigativo, local e/ou regional da disputa. Eles é que irão
promover à identificação propriamente dita dos marcos lindeiros, pois que
deverão buscar a própria história dos títulos, a narrativa das posses locais, os
rumos, os marcos, e mesmo' ...a fama da vizinhança, as informações de antigos
moradores do lugar e outros elementos que coligirem ..." (art. 957/CPC).

2.19 - O laudo é obra, inclusive, de autoria dos arbitradores e não do
agrimensor; a ele o agrimensor juntará, apenas, a planta da região e o memorial
respectivo (art. 957, parágrafo único, do CPC)

2.20 - O laudo pericial, portanto, na demarcação, não é fruto de trabalho
isolado de um perito apenas, de um engenheiro, que se limite a levantar, tão-só,
linha física-demarcanda, ou limites puramente métricos do local da disputa,
principalmente, no caso, ora em exame, onde o perito nomeado por V.Exa

desconsiderou e desacreditou os limites e confrontações contidos registro
imobiliário feito na Transcrição n° 27, em data de 31.05.1902, mas, sem qualquer
pudor prestigiou as descrições perimétricas da fazenda Papuda I, registrada na
Transcrição n° 30, feita em 11.07.1903, perante o CRI de Luziânia-Go, conforme
se vê do laudo técnico nulo, de pleno direito, que foi elaborado pelo engenheiro
Osni Morinishi Rocha.

2.21 Destarte, necessário se toma o prequestionamento aos artigos 956 e
957 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, visando uma possível
discussão desta matéria (nomeação de 02 arbitradores e 01 agrimensor para
atuarem no processo de demarcação), perante o egrégio Superior Tribunal de
Justiça, porque os requeridos entendem, com todo respeito, que nas instâncias
ordinárias do TJDFT, o destino desta Ação de Demarcação n° 3.526/86 est.áá /,}
fadada ao insucesso, lamentavelmente, pelas razões seguintes: J



a) Nesse r. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e
Fundiário do Distrito Federal, tanto o em. Juiz Titular, quanto os ilustres Juízes
Substitutos ignoram, solenemente, as regras claras contidas nos artigos 956 e
957, parágrafo único, do CPC, pois, se omitem e deixam de nomear 02 (dois)
arbitradores e 01 (um) agrimensor, para elaborar os trabalhos de demarcação dos
imóveis rurais denominados Fazenda Papuda I e Fazenda Taboquinha, olvidando,
inclusive, que no processo demarcatório, agrimensor e arbitradores têm
funções diferentes, eis que àquele cabe elaborar o memorial descritivo, a planta
do imóvel, a planta da região e o memorial das operações de campo; a estes, os
arbitradores, incumbem elaborar um laudo ou relatório sobre o traçado da linha
demarcanda, ou seja, um plano, um esboço de solução para a demanda, apurando
dados geográficos, os achados atestadores de apartações, as informações orais ou
escritas, para que possam chegar a uma conclusão após o exame. Sem a
realização cuidadosa e completa de tal trabalho não é possível julgar a causa,
máxime porque nesta primeira fase, resolve-se toda a lide deixando-se para a
segunda etapa, apenas, a colocação dos marcos necessários;

b) Por outro lado, todas as iniciativas recursais das partes, ora requeridas, não
têm encontrado receptividade no âmbito do TJDFT, haja vista que, em face da
prevenção, os recursos relacionados com o processo da Ação de Demarcação nO
3.526/86 estão sendo distribuídos a eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA
LIMA, que vem relatando e julgando processos de interesse da TERRACAP
(exemplo: AGI-200 7. 00.2. 011748-9 interposto pelo Condomínio Estância
Jardim Botânico e APC-2006.01.1.0081006 interposto por Ana Paula Pedrosa
de Lima Nogueira Corrêa Marques e outros contra a TERRACAP), em que pese
o seu impedimento de que trata o artigo 135, inciso lI, do Código de Processo
Civil.

e) De fato, em data recente os requeridos tomaram conhecimento que a eminente
Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA tomou-se devedora da Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP - visto participou da Licitação Pública
referente ao Edital n° 11/2012 e arrematou um lote de terreno no Setor
Habitacional Jardim Botânico - Etapa IH - pelo valor de R$4.054.000,00
(quatro milhões e cinqüenta e quatro mil reais), cujo preço deverá ser pago
em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, conforme se vê do item 26 do Edital
n° 11/2012-TERRACAP e o lote de terreno, objeto da licitação, se localiza
dentro dos limites e confrontações da gleba de terras, objeto deste lide
demarcatória; ,~



,
.• e) Os requeridos entendem que a em. Des. NÍDIA CORRÊA LIMA tem

impedimento para julgar processos de interesse da Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP - por força do disposto no artigo 135, inciso 11,do CPC
que dispõe o seguinte:

"Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do
juiz, quando:

1-(...)

11- alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu
cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o
terceiro grau."

f) sendo a em. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA devedora da.e TERRACAP da quantia de R$4.054.000,00 (quatro milhões e cinqüenta e quatro
mil reais), cujo preço deverá ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
conforme se vê do item 26 do Edital n° 11/2012- TERRACAP, em virtude do
disposto no artigo 135, 11, do Código de Processo Civil o seu impedimento é
manifesto, razão pela qual está sendo argüido pelas partes interessadas.

3 - Os jurisdicionados têm o direito de que o processo da Ação
Demarcatória nO3.526/86 e os recursos a ele correlatos sejam julgados em estrita
observância das disposições contidas na Constituição Federal, no Código Civil e
no Código de Processo Civil, evitando-se, assim, julgamentos arbitrários e com
parcialidade, visto que o juiz que é devedor da TERRACAP, não pode e não
deve atuar neste autos de processo demarcatório, em razão do disposto no artigo
135, inciso 11,do CPC.

4 - Diante do exposto, os requeridos ALCIDES TOMAZ DE
AQUINO, BARTOLOMEU DA SILVA FILHO, FERNANDO ANTÔNIO
CARVALHO BALDIOTTI, SOCIEDADE MAÇÔNICA DE BRASÍLIA, LUIZ
HENRIQUE CRAVO RIZZO e SILVIA AUGUSTO AVELAR e outros
requerem a V.Exa o que segue:

a) determinar a juntada, nos autos, das certidões anexas, em atendimento aos
termos do r. despacho que foi disponibilizado no DJe do dia 03.04.2013; J



,-----------------------_ ..- -

I

f
..; b) CHAMAR O FEITO À ORDEM, para o fim de cumprir, fielmente, as regras

inscritas nos artigos 956 e 957, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou
seja, nomear 02 (dois) arbitradores e 01 (agrimensor), para levantarem o
traçado da linha de demarcação dos imóveis rurais denominados Fazenda Papuda
I e Fazenda Taboquinha, devendo os arbitradores observar a regra do artigo 957,
capuf, do CPC, isto é, elaborar um laudo ou relatório sobre o traçado da linha
demarcanda, ou seja, um plano, um esboço de solução para a demanda, apurando
dados geográficos, os achados atestadores de apartações, as informações orais ou
escritas, para que possam chegar a uma conclusão após o exame e a este laudo
anexará o agrimensor a planta da região e o memorial das operações de campo,
os quais serão juntos aos autos, podendo as partes, no prazo comum de 10 (dez)
dias, alegar o que julgarem conveniente (Art. 957, parágrafo único, do CPC).

c) abrir vistas destes autos ao MPDFT, na condição de fiscal da lei.

Pedem deferimento.

Brasília-DF, 15 de abril de 2013.

MÁRIO GILBERTO D OLIVEIRA
OAB-DF 4.785.



.----------------------------------_ .. - -- -

N° 45, segunda-feira, 4 de março de 2013

SEÇÃO 11I

Diário Oficial do Distrito Federal
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PÁGINA 45

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS

DEPUTADOS DISTRITAIS E SER\ilDORES DA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRlTO FEDERll.L

EXTRATO DE TERe\ilO DE CREDENCIAMENTO
Processo: 001-000.290/2013. Termo de Credenciamento n" OS/2013. firmado entre o Fundo de
Assistência á Saúde dos Deputados Distritais e SeT\1dores da Câmara Legislativa do Distrito
Federal - FASCAL e a 1.I1DROFISIO-Clinica de Fisioterapia e Estética LTDA EPP. Vigência: a
contar de 20 de fevereiro de 20 13.Objeto: prestação de serviços de assistência fisioterápica e afins.
Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho n' 2013NE00186;
Valor da Nota de Empenho: R$ 100,00 (cem reais). Datada de 18/0212013; Legislação: Lei
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de Souza e pela Entidade,. Alya Reis Mota Bravim.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO
Fundamento Legal: Artigo 25, "Caput" da Lei n' 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por in-
viabilidade de competição. Autorização da despesa: Pelo Ordenador de Despesa: José Benieio
Medeiros de Souza. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, conforme A,'"m n'
O11/2013, publicado no Diário da Cãmara Legislativa do Distrito Federal, em 26 de fevereiro
de 2013. Processo 001-000.341/2013, Contratado: CRB - Centro Radiológico de Brasília S/A.
CNPJ 00.117.242/0001-60. Objeto: Prestação de serviços médicos na modalidade ambulatorial
na especialidade de radiologia, conforme parecer da Pericia Médica constante da folha 43 do
referido processo. Ratificamos, nos termos do artigo 26, da Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o fefe-rido processo, com fulcro no "Capuf'
do artigo 25, da Lei n~ 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a justificativa constante do
respectivo auto processual. Publique-se para as providências complementares. Brasília, 28
de fevereiro de 2013. José Benicio Medeiros de Souza, Gerente-Coordenador do FASCAL;
George Alexander Contarato Bums, Representante da Presidência: Arlécio Alexandre Gazal,
Representante da Vice-Presidência)ane Mary Marrocos Malaquias, Representante da Pri-
meira Secretaria; Edney Jacinto de Souza, Representante da Segunda Secretaria; Alexandre
Braga Cerqueira, Representante da Terceira Secretaria; Haroldo Barth AJois, Representante
do Sindical; Geórgia Daphne Sobreira Gomes. Representante da Asseeam.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo 111.000.267/2013; ESPÊCIE: Contrato n' 001012013: CONTR.'\TANTES: COMPA-
NHIA IMOBlLlÁRlA DE BRASíLIA - TERRJ\CAP e LIGA NACIONAL DE BASQUETE;
OBJETO: Patrocínio dn evento Jogo das Estrelas 2013; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão
n' 173 da Diretoria.Colegiada da TERRACAP, em sua 2828' Sessão. realiz.ada em 20/0212013:
V.-'\LOR: R$ 250.000,00 ( duzentos e cinquenta mil reais); VIGÊNCIA: 90 dia(s), contados a
partir da data de assinatura do contrato: EXECUÇ.'\O: Será o mesmo da vigência do contrato;
DOD\çAO ORÇAMENTÁRlA: Programa de Trabalho 23.81I.6004.4090.0044 - Apoio ã
Eventos Esportivos, Classificação Econômica 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Juridica; DESPESAS DE PUBLlCAÇAO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP:
DATA DE ASSINAnrRA: 27/02/2013; PIPATROCINADORA: ANTO]\;lO CARLOS REBOU-
ÇAS LINS, ISRA.EL MARCOS DA COSTA BRANDAo e Luís DE FRErIAS JUNIOR. P/
PATROCINADA: CÁSSIO ROQUE; TESTEMUNHAS: MARCUS VINICIUS FREITAS
BARROS e FRANCISCA F DE SENA OLIVEIRA.

AVISO N' 0712013.
CONCESsAo DE INCENTIVO ECONÓMICO - PRÓ-DF

Com fundamento no art. 174da Constituição Federal, art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
no disposto na Lei n' 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo Decreto n" 23.210, de
04 de setembro de 2002 ena Lei n' 3.196 de 29 de setembro de 2003, e a Lei n' 3.266 de 30 de
dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto n' 24.430 de 02 de março de 2004 e nos
Pareceres de n's 28/95 - GAB-PRG, exarado no processo administrativo n' 111.000.273/90-4
e o 152!99-GAB/PRG, de 13.07.99. ambos aprovados pelo Sr. Procurador-Geral do Distrito
Federal, a Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap autorizou
a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra de
terrenos em nome da empresa abaixo relacionada: SANTA MARlA/DF: CÂMBIO MANU-
TENÇAo DE VEíCULOS LTDA, CNPJ n". 36.755.783/0001-60, Lote 10, Conjunto 05,
Trecho OI, Polo JK, Processo n' 370.000.918/2010, Decisão n' 201/2013.

Brasilia, 27 de fevereiro de 2013.
ANTÔNIO CARLOS REBOUÇAS LINS

Presidente

TOMADA DE PREÇOS N' 04/2012.
O Presidente da Comissão Pernlaneme de Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n' 328/20 12-PRESI, comunica a
realização do. seguinte certame:
Processo: ]]1001408/2012
Modalidadeínumero Tomada de Preços n' 04/2012
Tipo Técnica c Preço.

Contratação de Consllltoria Especializada de Engenharia Civil
para a elaboração de Laudo e Parecer Tecnico de Viabilidade da

Objeto: Execução de Bacias de Detenção no Setor Habitacional Taquari -
SI-ITQ- Etapa I - Trecho 02, com análise de riscos e apontamento
de soluções viáveis para a execução da obra.

Valor estimado (R$): R$ 171.871,95
Programa / Projeto 23.541.6208.3159.0002 - Execução da Política

Dotação Orçamentária:
Ambiental para o Parcelamento do Solo, Elemento de Despesa
4490.39 - Outros Ser.1ços de Terceiros - Pessoa Juridica - Sube-
lemento 00 - Outros SeT\'iços de Terceiros.

Prazo de Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias.
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.
Data,bora de abertura: 03/04/2013 ás 10:00 horas.
Contatos: Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.

Local de realização:
SAM Bloco F, Edificio Sede Terracap, sala 27, subsolo, CEP:
70.620-000 - Brasilia-DF.
Gratuitamente no sitio daTerracapwww.terracap.df.gov.brnaseçãolici-

Retirada do Edital e anexos
tações compras/serviços, ou defonna impressa no endL"feço.acimacom
o custo reprográfico de RS 0,20 ('111tecentavos) por página, pagável
exclusivamente por guia de recolhimento no Banco de Brasilia- BRB.

Braslha/Dt, l' de março de 2013.
PAULO SERGIO DIAS PEREIR.",

PREGA0 N' 33/2012.
O PREGOEIRO DA COMPANHJA IMOBILIÁRIA DE BRe\síLIA, consubstanciado na De-
cisão de Diretoria Colegiada n' 261 de 27 de fevereiro de 2013, comunica a REVOGAÇAO do
Pregão 33/2012, que visava à contratação de empresa para a prestação de serviços de atendi-
mento multimídia - Call Ccntcr (telefone, e-mail, fax, internet, wch chat) e presencial, visando
prover a TERR.J\CAP de operações especializadas nas áreas de relacionamento com cidadãos e
ouvidoria, mediante atendimento receptivo e ativo, incluindo a disponibilização de infrae.strutura
fisica e tecnolôgica, procedimentos de monilOração e gestão das operações, solução completa
de telefonia, atendimento multimídia - DAC (Distribuidor Automático de Chamadas), URe>"
(Unidade de Resposta Audivel) com integração CTI (Computer Telephony Integration) e base-
ada na platafornla VolP (Voz sobre IP), aplicações automatizadas de recepção e envio de fax /
e-mail, nos termos de que O'atao processo n' 11100 1.646/20 12. O teor da Decisão supra, bem
como os docmnentos que à motivaram encontram~se disponibilizados para consulta no site da
TERRACAP (www.terracap.df-gov.br- ••licitações compras/serviços").

BrasilialDF. 28 de fevereiro de 2013.
PAULO SÉRGIO DIAS PEREIRA

Pregoeiro

COMIssAo PERMANENTE DE L1CITAçAO PARA VENDA DE IMÓVEIS

AVISO COMPLEMENTAR DE HOMOLOGAÇAO DE RESULTADO DE L1CITAÇAO
E CONVOCAÇAO REFERENTE AO EDITAL N° 11/2012 - IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRll.CAP, em sua 2829' sessão,
realizada em 27/02/2013. decidiu, com base nos tópicos 43.3 e 44, do Edital n.' 1I/2012-lmóveis,
promover a homologação complementar do resultado da licitação, objeto do referido Edital, CQll-

fonne processo n'. 111.002.085/2012, proclamando-se vencedora a seguinte licitante: ITEM 026
- NIDIA CORREA LIMA - R$ 4.054.000,00. A Diretoria Colegiada decidiu manter sobrestado o
item 10 até ulterior deliberação. Na opommidade, convocam~se a licitante vencedora a comparecer
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, no Núcleo de Gestão de
Imóveis Vendidos - NUGlV, localizado no terreo do Edifkio Sede da TERR.<\CAP,Bloco "F" - Setor
de Áreas .Municipais. SA~.1,observando horário bancârio, para adoção das seguintes providências:
a) ~assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento
do preço '\iustado, confOlme descrito no tópico 68.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que a
licitante vencedora supracitada deverá nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a publicação
deste. assinar no CaJtório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as
despesas por conta da licitante, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas
incidentes, de conformidade com o contido no tópico 68.2, do aludido Edital. O não atendinlento
às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio, de
acordo com as nOffilas do Edital. Esc1arec,e, ainda a interessada que, de acordo com o contido no
tópico 60 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

BrasilialDF, OI de março de 2013.
ALEXANDRE HENRlQUE BEZERRA MOREIRA

Presidente da Comissão

http://www.terracap.df-gov.br-
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ITEM 03 - TERRAv1vA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA- R$ 1.802.000,00;
ITEM 26 - MAHA NABIL CHATER - R$ 226.546,00; ITEM 27 MAHA NABlL CHATER-
R$ 325.578.00; ITEM 37 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA - R$ 135.135,13; ITEM 10]
- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - R$ 168.000.00 e ITEM 121 - NECY PEREIRA DE
ARAUJO SOUSA CARDOSO e MARV\APRAREC.1DA DE SOUSAARAUJO - R$ 101.700,00.
Na opommidade, convocam-se os licitantes vencedores a comparecerem dentro do prazo de 10
(dez) dias úteis, contados após a pnblicação deste. no Núcleo de Gestão de Imóveis Vendidos
- NUGIV, localizado no térreo do Edificio Sede da TERRACAP. Bloco "F" - Setor de Áreas
Mnnicipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das seguintes providências: a) -
assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada iniciaJ e efetuar o recolhimento
do preço ajustado, conforme descrito no tópico 68.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que
os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a
publicação deste. assinar no Cartório indicado, a Esclitura Pública de Compra e Venda correndo
todas as despesas por conta dos licitantes, inclusive as cartorárias c os impostos. preços públicos
ou taxas incidentes, de conformidade com () contido no tópico 68.2, do aludido Ed1tal. O não
atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento
do negócio, de acordo com as nOlmas do Edital. Esclarece, ainda, aos interessados que, de acor.
do com o contido no tópico 60 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

Brasilia, 04 de março de 20 I3.
ALEXANDRE HENRIQUE BEZERR" MOREIRA

Presidente

AV]SO COMPLEMENTAR DE HOMOLOGAÇAO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
E CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL N° 1012012 - IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasilia - TERRACAP, em sua 2829' sessão,
realizada em 27102/2013, decidiu, com base nos tópicos 43.3 e 44, do Edital n." 10/1012-lmóveis,
promover a homologação complementar do resultado da licitaçâo, objeto do referido Edüal,
conforme processo nO. 111.002.082/2012, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes:
ITEM 29 - PEDRO ALVES TORRES. R$ 314.55],00 e ITEM 191 - ERNANDI RODRIGUES
SIQUEIRA, CLAlBER ALVES RODRIGUES. DURVAL ALVES NASCIMENTO, ELIONE
JOSÉ DA SILVAe LINCOLN RODRIGUES BATALHA. R$ 194.400,00. A Diretoria Colegia-
da decidiu manter sobrestado os itens 45, 158 e 159 até u1lerior deliberação. Na oportunidade,
convocam-se os licitantes vencedores a comparecerem dentro do praz.o de 10 (dez) dias úteis,
contados após a publicação deste, no Núcleo de Gestão de Imóveis Vendidos - NUGIV, locali-
zado no térreo do Edifício Sede da TERR"CAP. Bloco "F" - Setor de Areas Municipais - SAM.
observando horário bancário, para adoção das seguintes providências: a) - assinar o controle de
pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado,
conforme descrito no tópico 68.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedo-
res supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar
no Cattório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por
conta dos licitantes, inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes,
de confomúdade com o contido no tópico 68.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas
exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio, de acordo
com as nonnas do Edital. Esclarece, ainda, aos interessados que, de acordo com o contido no
tópico 60 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

Brasilia, 04 de março de 20] 3.
ALEXANDRE HENRIQUE BEZERR" MOREIRA

Presidente

AVISO DE CLASSIFICAÇAO PRELIMINAR E ABERTURA DE PRAZO PARA
INTERPOS]ÇÃO DE RECURSO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL N" 02í20.13-IMÓVEIS
O Presidente da Comissão Pennanente de Licitação Para Venda de Imóveis - COPLI, da Com-
panhia Imobiliária de Brasília - TERR<\CAP, usando da competência que lhe foi delegada por
intermédio da Portaria n.' 23/2013-PRESI de 29/01/2013, comunica aos interessados que o resul-
tado de Classificação Preliminar da Licitação está afixado no Quadro de Avisos da TERR<\CAP,
bem como no site bttp:l/www.terracap.drgov.br.conformeprocesson." I 11.000.083/2013.
O prazo para interposição de recurso será de 05 (cinco) dias úteis, contados após a pu-
blicação do presente Aviso. conforme tópico n° 56, capitulo VIII. O licitante classificado
preliminarmente. deverá impreterivelmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme
previsto no tópico de n' 67. Capitulo IX, do Edital N" 02/20.13-IMÓVEIS, protocolar
cópia autenticada dos documentos listados nos tópicos nOs 30.1 a 30.1.4, 30.2 a 30.2.5,
32.1 a 32.1.3 e 32.2 a 32.2.3, Capitulo V, sob pena de desclassificação. com aplicação da
penalidade de retençãoda caução. nos termos do tópico nO71.6, Capitulo X.

Brasília, 04 de março de 2013.
ALEXANDRE HENRIQUE BEZERRA MOREIRA

Presidente

ERRATA DE AV]SO COMPLEMEN1AR DE HOMOLOGAÇAO DE RESULTADO DE
LlCITAÇAo E CONVOCAÇÃO REFERENTE AO EDITAL W 11/2012 -IMÓVEIS

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLlA-TERR"CAP, Empresa Púhlica vinculada á
Governadoria do Distrito Federal, leva ao conhecimento dos interessados a retificação do Aviso
Complementar de Homologação de Resultado de Licitação e Convocação Referente ao Edital
n" 11/20 I1 - Imóveis. publicado na edição de 04 de março de 2013 do DODE pago46, onde se
lê: .. ITEM 026 - NIDIA CORREA LIMA - R$ 4.054.000,00. leia - se: ... ITEM 026 - NÍDIA
CORREA LIMA, RODRIGO AlRES CORREA LIMA, PAOLA AIRES CORRÉA LIMA e

CHRISTINA AIRES CORREA LIMA DE SIQUEIRA DIAS - R$ 4.054.000,00. Os demais
temlOS do aviso peffi1anecem inalterados.

Brasília, 04 de março de 2013.
ALEXANDRE HENRIQUE BEZERR<\ MOREIRA

Presidente

EXTRATO DO CONTRATO N° 0312013.
Processo: 002.000.837/2012. Partes: CASA CIVIL DA GOVERNADORL<\ DO DF X COM-
PANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL- CAESB. Procedi-
mento: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, caput,
da Lei n" 8.666/93. Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação, de fornla continua. dos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as dependências do
CONSUMIDOR na unidade de consumo localizada na SEPN 509, conjunto .'1.- Edificio Nazir
1- Asa Norte. Da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 0910]; Programa de Trabalho:
04.122.6003.8517.9699; Natureza da Despesa: 33.90.39-44; Fonte de Recursos: 100. Nota de
empenho: 2013NE00074, emitidas em 05/02/2013, no valor de R$ 137.248,80 (cento e trinta
e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), sob o evento n° 400091, na
modalidade estimativo. Do valor: O valor estimado do contrato é de R$ 137.248,80 (cento e
trinta e sete mil, duzentos'e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Da vigência: O contrato
terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua assinatura. Data de assi-
natura: 31/0112013. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERA.L: Swedenberger do Nascimento
Barbosa, na qualidade de Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria; pela
CONTRATADA: Célio Siavati Filho, na qualidade de Presidente e Carlos Antonio Ferreira,
na qualidade de Superintendente de Atendimento Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO N" 04/2013, NOS TERMO DO PADRi\O N' 07/2012.
Processo: 002.000.525/2012. Partes: CASA CIVIL DA GOVER"lADORIA DO DF X HORA
H TREINAMENTO E INFORM6. T1CA LTDA. Procedimento: Ata de Registro de Preços da
Procnradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho n° 075/201 I (fls. 25/30) proveniente do
Edital de Pregão Eletrônico n" 68/201 I. Procuradotia-Geral do Ministério Público do Trabalho
(fls. I I8íI46), regido pela Lei n" 10.520í2002 e pela Lei 8.666/93, a qual se adere da Proposta
de fls. 170 a 183, do Tenno de Referência (fls. 03/19) e da Lei n" 8.666, de 21.06.93. OBJETO:
O Contrato tem por objeto o fornecimento de 50 (cinquenta) impressoras Laser ou Led Colo-
rida, com serviço de garantia e assistencia técnica Local (on.site). pelo periodo de 36 (trinta e
seis) meses, e 30 (trinta) impressoras Multifuncional Laser ou Led Colorida. com serviço de
garantia e assistência técnica Local (on.site), peJoperiodo de 36 (trinta e seis) meses. Da dotação
orçamentária: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de Trabalho: 041266003255700]4 e
04122600385179699; Natureza da Despesa: 33.90.39 e 449052; Fonte de Recursos: 100.Nota de
empenho: 20 I2NE00560 e 1011NE00563. emitidas em 19/12/2012, nos.valores de R$ 132.500.00
(cento e trinta e dois mil e quinhentos reais) e R$ 10.600.00 (dez mil e seiscentos reais), sob o
evento n° 40009], nas modalidades ordinário e global. respectivamente. Do valor: O valor total
do contrato é de 143.100,00 (cento e quarenta e três mil e cem reais). Da vigência: O contrato
terá \oigência de 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura:
22/02/2013. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: Swedenberger do Nascimento Barbosa, na
qualidade de Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria; pela CONTRATADA:
Fátima Conceição Rezende Soster. na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO N' 06120 13.
Processo: 002.000.838/2012. Partes: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF X CEB
DlSTRIBUIÇAo S.A. Procedimento: Contratação direta por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93. Objeto: O Contrato tem por objetivo regular,
exclusivamente, o fornecimento ao consumidor pela CEB DISTRIBUIÇÃO, da energia elétrica
necessária ao funcionamento de suas instalações pertencentes ao Grupo A, localizada no(a) SEPN
509, BI. A, ed. Nazir I. Da dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 09101; Programa de
Trabalho: 04.122.6003.85 I7.9699; Natureza da Despesa: 33.90.39-43; Fonte de Recursos: 100.
Nota de empenho: 2013NE00073, emitidas em 05102/2013, no valor de R$ 403.210,85 (quatro-
centos e três miJ, duz.entos e dez reais e oitenta e c.inco centavos), sob o evento n° 400091, na
modalidade estimativo. Do valor: O valor total do contrato é de R$ 403.210,85 (quatrocentos e
três mil, duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos). Da vigência: O contrato terá vigência de
20 (vinte) meses a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 31/01/2013. Signatários:
Pelo DISTRITO FEDERAL: Swedenbergerdo Nascimento Barbosa, na qualidade de Secretário
de Estado-Chefe da Casa Civil da Governadoria; pela CONTRATADA: AImerinda Lopes Pinto
Vasconcelos, na qualidade de Superintendente de Atendimento e Selma Batista do Rêgo Leal.
na qualidade de Gerente de Grandes Clientes.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

EXTRATO DO CONTRATO N° 1012013 PAR"AQUISIÇAo DE BENS
PELO DISTRITO FEDERAL. NOS TERMOS DO PADRAo N' 07/2002.

Processo: 131.000338/2012; Partes: DF/RAII e COMERCIALJSM PRODUTOS AGROPECU-
ARIOS LTDA-ME: CNPJ 24.938.227/0001-40, Fundamento Legal: PREGA0 ELETRÕNICO
n' 0581/2012, nos termos da Lei n' 10.520/2002, combinado com art. 3' da Lei n' 8666/93 e
com a cláusula Décima oitava do referido contrato; Do Objeto: Aquisição de 10 (dez) unidades
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Gerenciamento de Licitação Pública. GLP
Relação Parcial dos Licitantes Vencedores por Item

Edital: 0011 /2012 a 0011/2012
glp235

Condição Entrada Qtde.
Pagamento (%) Meses

Item Nome
Licitante

Numero
Licitante

Valor

Página:

Data

Hora

001

28/12/2012
18:27:58

- Edital: 0011 / 2012

0001 OAS 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

0003 EMPLAVIINVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

0004 MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTOA

0005 AUTO POSTO NM 16 LTOA
0006 ULISSES RIBEIRO LEITE

0009 MARLY MARIANO DE OLIVEIRA

0010 IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTOS LT

0019 MARLY MARIANO DE OLIVEIRA

0021 MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARCHANJO

0023 SALÃO E BARBEARIA FLOR DO CERRADO LTOA

0024 SALÃO E BARBEARIA FLOR DO CERRADO LTOA

0026 NIDIA CORREA LIMA

0026 RODRIGO AIRES CORRÊA LIMA

0026 PAOLA AIRES CORRI:A LIMA

0026 CHRISTINA AIRES CORRÊA LIMA DE SIQUEIRA DIAS

0028 LUCIA BITIAR E FILHOS HOTELARIA LTDA

0029 LUCIA BITIAR E FILHOS HOTELARIA LTDA

0030 SANTA FÉ SERViÇOS E PETRÓLEO LTDA

0031 MÓVEIS SATELlTE LTOA

Total de Itens Vendidos no Edital

Total de Licitantes Vencedores no Edital

00016

00019

95417
91926
95404

1000584
89214
95168
95381
95103

954750
95597
95598
95357
95357
95357
95357
954990
95503
95500

875410

11.651.000,00
20.255.000,00
14.051.000,00
3.856.000,00
387.000,00
387.120,00

7.100.000,00
1.282.120,00
825.792,00
602.000,00
602.000,00

4.054.000,00

2.070.000,00
1.928.999,00
1.865.000,00
2.036.000,00

72.953.031,00

A PRAZO 10

A PRAZO 10

A PRAZO 10

A PRAZO 10

A PRAZO 5

A PRAZO 5

APRAZO 5

A PRAZO 10

APRAZO 10

A PRAZO 10

A PRAZO 10

APRAZO 20

~O-PART

~O-PART

~o-PART
APRAZO 20

A PRAZO 20

A PRAZO 20

A PRAZO 70

35
120
120
120
180
180
180
180
180
180
180

24

24
24
24

24
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