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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Imobiliária

   

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES Nº 01/2022   

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL -
CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, resolve:

Aprovar a abertura do Credenciamento de En�dades Habitacionais nº 01/2022, com o intuito de habilitar
associações ou coopera�vas habitacionais, de acordo com os termos da Lei Distrital nº 3.877/2006 e
Decisão TCDF nº 6406/2016, interessadas em par�cipar do Programa Habitacional de Interesse Social do
DF sob a gestão da CODHAB;

1. Conforme a legislação vigente, para par�cipar de programa habitacional, a associação ou coopera�va
habitacional deverá:

I - estar legalmente cons�tuída há pelo menos 01 (um) ano da data de publicação deste edital.

II - ter registro de seu estatuto e ato de cons�tuição na Junta Comercial do Distrito Federal ou no Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas;

2. As en�dades habitacionais interessadas em par�cipar de programas habitacionais de interesse social
do Distrito Federal, deverão efetuar inscrição preferencialmente pelo site, www.codhab.df.gov.br, ou por
meio do setor de protocolo da CODHAB, e apresentar:

a)          Estatuto ou contrato social, registrado em cartório competente ou junta comercial e suas
alterações, contemplando, inclusive a provisão habitacional;

b)          Ata de cons�tuição;

c)          Ata de eleição da diretoria em exercício;

d)          Relação de seus membros e a qualificação de seus diretores;

e)          Ata de assembleia ou estatuto que informe os valores cobrados dos associados (taxa) e sua
periodicidade;

f)           Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

g)          Cer�ficado de regularidade com o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS;

h)          Cer�ficado de regularidade perante a seguridade social ou com a Fazenda Federal;

i)           Cer�ficado de regularidade com a Fazenda Distrital;

j)           Cer�ficado de Regularidade com a OCDF, em se tratando de coopera�va;

k)       Declaração do dirigente máximo atestando não ser agente polí�co de Poder Execu�vo, Legisla�vo,
Judiciário ou do Ministério Público, na forma item 9;

3. O presidente da en�dade e cada dirigente, membro da diretoria execu�va, deverá apresentar:

a)    Documento de Iden�ficação;

b)    CPF;

c)    Cer�dão cível e criminal junto à Jus�ça Federal;

d)     Cer�dão cível e criminal junto à Jus�ça do Distrito Federal e Territórios;
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e)    Relação nominal atualizada contendo: telefone, endereço residencial e e-mail.

4. Em caso de procurador, este deverá apresentar o instrumento de procuração e todos os documentos,
cer�dões e informações constantes do item anterior, os quais serão subme�dos a diretoria competente
no âmbito da CODHAB a fim de avaliação.

5. A documentação completa para fins de habilitação deverá ser entregue preferencialmente pelo site da
CODHAB, www.codhab.df.gov.br, por meio de preenchimento eletrônico na área restrita da en�dade,
mediante login e senha, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da publicação deste edital ou
por pelo setor de protocolo da CODHAB.

6. Somente será considerada uma única inscrição por en�dade;

7. Após a verificação técnica pela CODHAB, o resultado do credenciamento de en�dade será divulgado,
resguardado o direito de interposição de recurso.

8. Em caso de inabilitação, a en�dade poderá interpor recurso no prazo máximo de 10 dias corridos,
contados da publicação da inabilitação da en�dade no site da CODHAB ou no Diário Oficial do Distrito
Federal - DODF, o que ocorrer primeiro.

9. É vedada a habilitação da en�dade cujos dirigentes componentes da diretoria execu�va sejam eles
mesmos, ou seus respec�vos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, agente polí�co de Poder Execu�vo, Legisla�vo, Judiciário ou do
Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou en�dade da administração pública, de qualquer
esfera governamental, servidores, empregados públicos ou ocupantes de cargo em comissão vinculados à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), Conselho Curador do Fundo de
Desenvolvimento Social (CCFDS), ao Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(CGFNHIS), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) ou órgãos afins.

10. É vedada a habilitação da en�dade cujo presidente/procurador/dirigentes/prepostos/componentes
da diretoria execu�va figurem no quadro social de outra en�dade, seja qual for a qualidade do cargo
ocupado, em atendimento ao item "q" da Decisão TCDF nº 6.406/2016.

11. Apenas as en�dades que �verem realizado o credenciamento, e forem habilitadas pela CODHAB,
estarão aptas a atuar em editais de chamamento, convocação, sorteio ou qualquer outra forma de
licitação formulada pela CODHAB para fins de provisões habitacionais, inclusive para indicação de
demanda. Às habilitadas serão emi�dos cer�ficado de credenciamento.

12. A en�dade habitacional que possui projeto em andamento na CODHAB deverá realizar todo o
processo de credenciamento e manter-se credenciada até a conclusão de entrega de seu
empreendimento, sob pena de revogação do edital que a selecionou.

13. O cer�ficado de credenciamento terá validade de 04 (quatro) anos, mas poderá ser suspenso ou
cancelado a qualquer tempo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, caso constatado o
descumprimento de quaisquer requisitos exigidos para a sua obtenção ou comprovada irregularidade em
suas a�vidades.

14. A CODHAB realizará vistoria técnica nas instalações das en�dades, no transcorrer do processo de
credenciamento, a fim de atestar a regularidade operacional, o pleno funcionamento e a confirmação de
endereço constante em sua ata cons�tu�vo ou respec�vas alterações.

15. Fica vedado o credenciamento de mais de uma en�dade sediada em um mesmo endereço, em
atendimento ao disposto na Decisão TCDF nº 6.406/2016, sendo deferido pedido daquela que primeiro
pleiteou. 

16. O processo de credenciamento somente se dará por encerrado quando a documentação entregue
pela en�dade, no prazo regulamentar, �ver sido deferida ou indeferida pela CODHAB.

 

Brasília,     de           de 2022
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JOÃO MONTEIRO

Presidente CODHAB

Documento assinado eletronicamente por MARCUS JOSE DA CRUZ PALOMO - Matr.0001017-0,
Diretor(a) Imobiliário(a), em 17/10/2022, às 17:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 97958353 código CRC= 6360876B.
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