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CODHAB.

Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 15 horas os membros da Comissão de Seleção
constituída legalmente pela Resolução SEl-GDF n.o36/2021 de 22 de fevereiro de 2021 publicada
no DODF n' 35 de 23 de fevereiro de 2021, página 67, conforme previsto no Edital do Processo
Administrativo n' 00392-00007450/2020-64, cujo olãeto consiste no chamamento público de
Organizações da Sociedade Civil (OSC) para selecionar associação(ões) e/ou cooperativa(s) de
forma individual e/ou agrupadas em consórcio, devidamente credenciadas na Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e com contrato firmado com

Construtora(s) - Incorporadora(s) e/ou Sociedade de Propósito Específico (SPE), para promoção
de empreendimento habitacional de interesse social por meio do desenvolvimento de
parcelamento urbano, implantação e comercialização de Unidades Habitacionais a serem
disponibilizadas ao cadastro de habitação, em área/gleba de terra cedida ao Distrito Federal,

localizada em QNR 06 na Região Administrativa de Ceilândia-DF. que possui uma área de
48,9064ha(quarenta e oito hectares, noventa ares e sessenta e quatro centiares), em atendimento
à política habitacional do Governo do Distrito Federal destinada às Associações e Cooperativas, se
reuniu para proceder a conferência dos documentos de representação com os dois envelopes
entregues pelas entidades e foi constatada ausência de legitimidade apenas na apresentação de
Procuração em que a Outorgante (Associação Pró Moradia dos Trabalhadores nas Empresas
de Logística e Similares - HABITECT) não corresponde a proponente identificada nos envelopes
n's l e 2, nos termos do item 6.6 do Edital por não confirmar a representatividade, da HABITECT

- Associação Pró Moradia dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos. No ato da
constatação foi consultado o site da Receita Federal do Brasil -RFB para verificação de possível

alteração da Razão Social da Proponente, o que não pode ser confirmado pela Comissão de
Seleção por não haver modificação registrada. Então, procedeu-se com a desclassificação da
proponente identificada como HABITECT em que os envelopes n's l e 2 permanecem inviolados
e lacrados. A comissão terá o prazo de até lO (dez) dias úteis para conclusão do julgamento da
proposta da única proponente participante do certame (Consórcio Moradia) e a divulgação do
resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma
devidamente justificada. por até lO (dez) dias úteis. A divulgação do julgamento dos recursos e
do resultado definitivo.da classificação das propostas será feita no site da CODHAB. Nada mais
tendo a declarar. encerrou-se às17horas e 04 minutos do mesmo dia, lavrando a presente Ata,

passando a ser assinada pelos membros presen.tes desta.Comissão
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