
ORD Tipo de Solicitação Decisão Validação

1 Suprimir a qualificação técnica Atendido

2 Aplicar a Lei nº 3.877/2006 Atendido

3 Prorrogar prazos para o credenciamento Atendido

4
Excluir informação referente área de abrangência e atuação Atendido

5

Suprimir a relação dos cooperados/associados com perfil
socioeconômico definido

Não atendido, por constar no art. 20,
VII da Lei nº 3.877/2006 - mantivemos
o item à titulo de informação

6

Aumentar prazo quanto às certidões de regularidade junto
à Receita Federal Atendido

7
Excluir a apresentação de fotos de todos os dirigentes Atendido – Somente a foto do

presidente é obrigatória

8

Estar em consonância com o Edital de Credenciamento nº
68/2014 e Decreto nº 35.487/2014

Não atendido, por não tratar do tema
credenciamento de entidades e sim
cadastro de candidatos

9

Incluir que os cooperados das entidades não credenciadas
não serão prejudicados Atendido

10 Suprimir itens refere à regularidade institucional Não atendido, por imposição legal

11

Suprimir os itens relativos às certidões do CADIN, CEPIM e
Justiça do Trabalho institucional

Atendido com parecer da Procuradoria
Jurídica, tendo em vista que estas
documentações somente são exigidas
nos editais de chamamento lictatórios.

Validados pela
CODHAB e
Conselho

Administrativo -
22/03/2016

ORD PRONUNCIAMENTO DO MPDFT E TCDF POSICIONAMENTO DA CODHAB Validação

12 Acrescentar a provisão habitacional em seu estatuto Atendido

13

Item 2.2 - Acrescentar as vedações aos dirigentes da
diretoria executiva nas pessoas dos cônjuges/companheiros
e parentes até o 2º grau (linha reta, colateral ou afinidade)

Atendido - (Incluir cargo em comissão)

SOLICITAÇÃO DO CONSELHO

Validados pelo
MPDFT, TCDF,

CODHAB e
Conselho

Administrativo
-22/03/2016

PRONUNCIAMENTO DO MPDFT E TCDF

Validados pelo
MPDFT, TCDF,

CODHAB e
Conselho

Administrativo
-22/03/2016



14

Item 2.2 - Acrescentar as vedações aos dirigentes da
diretoria executiva nas pessoas dos cônjuges/companheiros
e parentes até o 2º grau (linha reta, colateral ou afinidade)
incluindo servidores da SEGETH e órgãos afins

Atendido

15

Acrescentar dados da entidade como endereço, telefones,
correio eletrônico e sítio da internet Atendido

16

Acrescentar a vedação de qualquer tipo de contribuição
para fins de aquisição de UH Atendido


