
 

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES / SORTEIO  

1) POR QUE DESIGNAR/VENDER ÁREAS APENAS A ENTIDADES 

CREDENCIADAS? 

 

 No ano de 2016, a CODHAB passou por minuciosa auditoria do TCDF, que 

culminou com a Decisão nº 6406/2016, no dia 15 de dezembro de 2016. 

Após analisar o histórico de denuncias com a cobrança de valores 

exorbitantes por parte dos presidentes das entidades atuantes no Distrito 

Federal, o TCDF determinou nas alíneas Q e R da referida Decisão que: 

o q) a CODHAB aprimore seus mecanismos de controle no 

credenciamento e fiscalização de entidades visando coibir 

ocorrência de irregularidades, implementando o cruzamento de 

informações, tais como: várias entidades com mesmo endereço de 

funcionamento e/ou mesmo representante 

(presidente/dirigentes/prepostos) (achado 9);  

o r) reveja as exigências para credenciamento de entidades junto à 

Codhab/DF estabelecendo critérios de qualificação técnica e 

mantendo credenciadas apenas aquelas que se mostrarem aptas 

para construção de unidades imobiliárias no âmbito de programas 

habitacionais (achado 9); 

 Com objetivo de melhorar esse processo, a CODHAB realizou no ano de 

2016, um criterioso recredenciamento de entidades, que culminou com a 

redução de 488 para 229 entidades credenciadas. As entidades que não 

conseguiram se credenciar, de alguma forma, não cumpriram os critérios 

estabelecidos no artigo 20 da Lei 3877/2006, dentre esses: 

o não apresentaram os NADA CONSTA civil e criminal de seus 

dirigentes junto a Justiça Federal e Justiça do Distrito Federal; 

o não apresentaram o Comprovante de Regularidade Fiscal; 

o não  apresentaram o Estatuto e suas alterações com respectivos 

registros; 

o não passaram pelo processo de vistoria, realizado pela equipe da 

CODHAB 

 Após a conclusão do recredenciamento, as 229 entidades elegeram 

democraticamente 10 líderes para representá-las nas reuniões regulares 

com os órgãos envolvidos; 

 

2) POR QUE A DESIGNAÇÃO/VENDA POR SORTEIO? 

 

 O modelo de edital, historicamente utilizado pela CODHAB, previa 

que uma entidade, para concorrer a uma determinada área, 

apresentasse, mesmo antes de ser escolhida a vencedora do 

processo: 

 Projeto de arquitetura; 

 Responsável Técnico do Projeto; 



 

 Indicação da Empresa Construtora, com seu 

respetivo acervo técnico; 

 O orçamento da edificação 

 Entre outros 

 Essas exigências faziam com que as entidades tivessem gastos 

significativos - sem a certeza da contemplação - o que ocasionava a 

“cotização” dessas despesas entre seus associados, originando 

aqui a cobrança de taxas extras (além das mensalidades) e valores 

exorbitantes apontados pela Auditoria do TCDF. 

 As entidades que participavam e não venciam os certames 

licitatórios, ficavam com os seus associados e presidentes 

endividados e sem ressarcimentos dos valores gastos.  

Com a designação/venda por sorteio, as 229 entidades devidamente 

credenciadas, manifestam o interesse nas áreas ofertadas e somente 

depois da efetiva contemplação, passam a discutir as despesas, gastos 

e projetos para o empreendimento, com o apoio da CODHAB/SEGETH. 

Com a designação/venda por sorteio, o presidente da entidade sorteada 

é integralmente responsável pela aprovação dos projetos, execução da 

obra e entrega das unidades habitacionais a seus associados, 

respondendo civil, criminal e administrativamente por qualquer 

irregularidade cometida; 

-x- 

POR FIM, CABE RESSALTAR QUE, COM A DESIGNAÇÃO DE ÁREAS POR 

SORTEIO, APLICA-SE INTEGRALMENTE OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 

PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. 


