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Ofício nº 24226/2018-MP

 

Bras ília-DF, 22 de março de 2018.
 
 

Ao Senhor
GILSON PARANHOS
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB
SCS, Quadra 06, Bloco "A", Lotes 12/13
71.988-001 - Brasília - DF

 
 

Assunto: Análise individualizada de candidatos que não formalizaram a contratação de
unidades no empreendimento Riacho Fundo II – 4ª etapa - (SEI/MP 04905.001563/2006-
86)

 

                                Prezado Diretor-Prsidente,

1. Acusamos o recebimento do Ofício SEI-GDF n.º  581/2018 - CODHAB/PRESI de 15 de
março de 2018, o qual analisou a relação de candidatos apresentados em momentos pretéritos pelas
entidades que não puderam formalizar a contratação de unidades habitacionais no empreendimento
Riacho Fundo II-4ª etapa.
2. Concordamos com o entendimento e acatamos a decisão apresentada, contudo,
questionamos a viabilidade dos candidatos elencados na planilha 4 – Morar bem (anexa), caso não haja
impedimento administrativo ou legal, para que seja oportunizado a esses a análise por parte da
CODHAB para uma possível indicação ao empreendimento.
3. Aproveitamos a oportunidade para colacionar o disposto no 3° Termo Aditivo, Cláusula
Décima Primeira, o qual prevê as condições resolutivas do contrato que originou o empreendimento:

“O presente contrato tem como condição resolutiva a finalização do cadastro dos ocupantes
selecionados, com a respectiva individualização dos lotes ou frações ideais nos casos de unidades
verticalizada, assim como das frações do imóvel destinadas ao uso institucional ou comercial, junto ao
Distrito Federal e à SPU/DF”.

4. Por fim, esta Superintendência se coloca à inteira disposição de Vossa Senhoria para
prestar quaisquer esclarecimentos que por ventura venham a ser suscitados relativos ao assunto em
questão.

 

Atenciosamente,
 



 
FABIANA TORQUATO

Superintendente
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