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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

CONCURSO Nº 01/2017 

Plano Urbanístico de Ocupação - Masterplan da Orla do Lago Paranoá – Brasília/DF 
 

O secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação torna pública a retificação dos itens 
15.1 e 16.2, Minuta do Contrato e Anexo B - Cronograma de Desembolso constantes no Edital 
Concurso nº01/2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº55 de 15 de dezembro de 
2017, de acordo com o § 4 º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, conforme listados a seguir: 

 

Onde se lê: 

15.HOMOLOGAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CERTIFICADOS. 

15.1. Será homologado o concurso e declarada vencedora, pela ordem de classificação do 
certame a equipe devidamente habilitada, a qual fará jus a remuneração de R$ 255.678,11 
(duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos), cujo valor 
corresponde à primeira etapa do contrato de prestação de serviços a ser assinado com o Distrito 
Federal por meio da Segeth. 

 

Leia-se: 

15.HOMOLOGAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CERTIFICADOS. 

15.1. Será homologado o concurso e declarada vencedora, pela ordem de classificação do 
certame a equipe devidamente habilitada, a qual fará jus a remuneração de R$ 
168.451,37(cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete 
centavos), cujo valor corresponde à primeira etapa do contrato de prestação de serviços a ser 
assinado com o Distrito Federal por meio da Segeth. 

 

Onde se lê: 

16.2. O valor bruto do contrato a ser firmado entre o Distrito Federal por meio da SEGETH e a 
pessoa jurídica vencedora do Concurso é de R$ 2.556.781,11 (Dois milhões, quinhentos e 
cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e onze centavos), referente ao contrato do 
desenvolvimento dos projetos do Masterplan, e dos projetos básicos das áreas indicadas no 
Lago Norte e Lago Sul, conforme definido no Anexo I nas Bases do Concurso. 

 

Leia-se: 

16.2. O valor bruto do contrato a ser firmado entre o Distrito Federal por meio da SEGETH e a 
pessoa jurídica vencedora do Concurso é de R$ 1.684.513,68 (Um milhão, seiscentos e oitenta e 
quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos), referente ao contrato do 
desenvolvimento dos projetos do Masterplan, e dos projetos básicos das áreas indicadas no 
Lago Norte e Lago Sul, conforme definido no Anexo I nas Bases do Concurso. 

 

ANEXO – MINUTA DO CONTRATO 

Onde se lê: 

5.1. O valor total estimativo do Contrato é de R$ 2.556.781,11 (dois milhões, quinhentos e 
cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e onze centavos), devendo ser atendida à 
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conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente. Lei Orçamentária e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº -------, de ---/--- /20---, e na Lei Orçamentária Anual – LOA 
nº ----, de ---/---/20---, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a 
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

 

Leia-se: 

5.1. O valor total estimativo do Contrato é de R$ 1.684.513,68 (Um milhão, seiscentos e oitenta 
e quatro mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos), devendo ser atendida à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente. Lei Orçamentária e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO nº -------, de ---/---/20---, e na Lei Orçamentária Anual – LOA nº --
--, de ---/---/20---, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem 
alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

 

ANEXO B – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO Contrato de Prestação de Serviço nº 01 
2017/SEGETH CONCURSO DO PLANO URBANÍSTICO DE OCUPAÇÃO - MASTERPLAN DA ORLA 
DO LAGO PARANOÁ – BRASÍLIA/DF 

Onde se lê: 
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Leia-se: 

 
 
 

Brasília, 17 de maio de 2018. 
 
 
 

___________________________________ 
Thiago Teixeira de Andrade 

Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação – SEGETH 
 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Fábio Rodrigues Pereira 

Secretário Adjunto da Casa Civil 
Coordenador Institucional do Concurso 

 

 
 
 

_____________________________ 
Luiz Otavio Alves Rodrigues 

Arquiteto Urbanista – CAU/BR A9498-6 
Secretário Adjunto SEGETH 

Coordenador Técnico do Concurso 
 
 

 
 

_____________________________ 
Rejane Jung Vianna 

Arquiteta Urbanista CAU/BR A6699-0 
Diretora de Urbanização e Mobilidade 

Coordenadora Técnica Adjunta do Concurso 
 

 
 

_____________________________ 
Ana Carolina Favilla Coimbra 

Arquiteta Urbanista CAU/BR A39615-0 
Assessora Especial 

Coordenadora Técnica Adjunta do Concurso 
 

 


