
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Resolução SEI-GDF n.º 213/2021 Brasília-DF, 15 de setembro de 2021

Ins�tuir Comissão no âmbito da CODHAB
para realização de procedimentos para
correta instrução processual das despesas
contratadas

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL no uso da competência que lhe confere o art. 21, inciso VI do Estatuto Social, aprovado na 112ª
reunião do Conselho de Administração, em 26 de junho de 2018, registrado na Junta Comercial do
Distrito Federal sob o nº 1082442, acerca dos procedimentos de controle a ser adotados na
Companhia, RESOLVE:

Considerando a determinação da Controladoria Geral do DF constante no processo 00480-
00003121/2021-72, a qual recomenda medidas para evitar pagamentos  sem a devida instrução
processual, documento sei nº 66890400;

Considerando a Administração Pública tem o poder-dever de controlar, gerenciar e acompanhar a
execução dos serviços, compras e obras de modo a garan�r o fiel cumprimento fiel das cláusulas
contratuais pela empresa contratada;

Considerando a necessidade de implementação de regras a�nentes à gestão dos contratos
administra�vos;

Considerando a importância de propiciar aos agentes públicos envolvidos, medidas para se evitar erros e
demais consequências no âmbito administra�vo;

Art. 1° - Ins�tuir Comissão no âmbito da CODHAB para definir sistemá�ca para instrução processual, de
modo se adote os mesmos procedimentos padronizados  em todos os contratos firmados, gerando
segurança jurídica e administra�va, a ser realizado no âmbito das Diretorias. 

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I - Auditor Chefe - Clidiomar Pereira Soares, inscrito sob o número de matrícula  - 0001190-8, membro
�tular;

II - Gerente de Execução Orçamentária e Financeira - Roxane Delgado Almeida, inscrito sob o número
 matrícula: 0000060-4, membro �tular;

III - Gerente de Obras e Contratos - Marcus Fernandes Pereira, inscrito sob o número matrícula: 0000188-
0, membro �tular;

IV - Gerente de Assistência em Projetos e Obras - Sandra Maria França Marinho, inscrito sob o número
matrícula: 0000852-4, membro �tular;

V - Gerente de Regularização Fundiária - Marcela Zago Vilela, inscrito sob o número matrícula: 0000872-
9, membro �tular;

VI - Gerente de Contabilidade e Tributos - Geovane Mar�ns Oliveira,  inscrito sob o número matrícula:
0000413-8, membro �tular;

VII - Assessor Pleno - Dennys dos Santos Queiroz, inscrito sob o número matrícula: 0000590-8, membro
�tular.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76201222&id_procedimento_atual=77021084&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110032158&infra_hash=54ee06247acee05ef0b43953df116fb5c01e15d4b34774e7ffc102191764368b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76201784&id_procedimento_atual=77021084&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110032158&infra_hash=5930420b86f77854ef656a7331f645f0016f06dd3abb68447a9bb655b0ffbd85


§ 1º Os Membros �tulares desta Comissão, elegerão internamente seu Presidente, ao qual caberá dar
cumprimento às deliberações desta Comissão.

Art. 3º - À Comissão compete estabelecer todos os atos de conformidade dos procedimentos interno de
instrução processual desde a fase inicial da execução do contrato até o pagamento da despesa
autorizada:

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 60 dias para conclusão dos trabalhos, a par�r da data de publicação
desta Resolução.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no site oficial da CODHAB/DF.

WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente
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