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À Secretaria Executiva,

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Chamamento 01/2021
CODHAB, apresentado pela Cooperativa Sem Limites no Ofício nº 013/2021-CSL, em
17/03/2021, que requer:

“I- As empresas que participam de forma conjunta com as entidades,
devem apenas apresentar Termo de Compromisso de Formação de
SPE, o qual deverá ser constituído pelas Construtoras contratadas
pela proponente ou, de fato, constituírem uma SPE.”

Em atenção ao questionamento informamos que são dois momentos distintos. No
item 7 do Edital de Chamamento 01/2021 CODHAB prevê   conforme transcrição a seguir, a
possibilidade de apresentação de Termo de Constituição de Consórcio pelas
Cooperativas/Associações/Entidades:

“7.3.1. A(s) associação(ões) e/ou cooperativa(s) agrupadas em 
consórcio apresentarão instrumento público ou particular de
compromisso de constituição de consórcio, com a indicação do nome
do consórcio e indicação da empresa líder, que será a responsável
principal perante a CODHAB/DF, sem prejuízo da responsabilidade
solidária das empresas consorciadas. A empresa líder terá poderes
para requerer, transferir, receber e dar quitação, subscrevendo em
nome do consórcio todos os atos referentes à execução do Termo de
Colaboração.
(...)
7.3.5. Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do
Termo de Colaboração, o Termo de Constituição do Consórcio,
devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro
de Títulos e Documentos, de acordo com o que estabelece o Art. 33
da Lei nº 8.666/93.”

No entanto, quanto a comprovação da contratação de construtora/incorporadora,
no item 8.3 do Projeto Básico, Anexo do referido Edital, é obrigatória a apresentação de
contrato ou de documento que comprove a formação de SPE, conforme transcrição a seguir:

“8.3. A(s) associação(ões) e/ou cooperativa(s) ou consórcio de
associações e/ou cooperativas deverá(ão) apresentar o contrato de
prestação de serviço firmado com a(s) construtora(s) -
incorporadora(s) e ou documento que comprove a formação da
sociedade de propósito específico (SPE).”  

Portanto, ressaltamos que se trata da apresentação de documentos distintos nos
termos do Edital de Chamamento 01/2021.



 

Atenciosamente,

 

LUCIANO MARINHO DE MORAIS

Coordenador da Comissão de Seleção

 

Ao Senhor

ANTONIO LEAO DO AMARAL

Diretor

COOPERATIVA SEM LIMITES
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