
28209 COMPAI HIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL CODHAB

RICO D

A tualiz. Com

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -- CODHAB é uma emp.resa .pública
ntegra nte da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação -- SEDUH. Compete o disposto na Lei no 4.020, de 26 de setembro
de 2007. em suas alterações e regulamentações, no Estatuto Social da Empresa e nas demais normas

deem amparo legal à execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal , bem
como pelas Leis Federais no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no 13.303, de 30 de junho de 2016 e
demais disposições legais aplicáveis

Criada dois anos após a inauguração de Brasília, a empresa responsável pela distribuição de habitações
de interesse social utiliza hoje sua quarta denominação. Inicialmente, em 1962 denominava-se Sociedade
de Habitações Económicas de Brasília (SHEB). Em 1964, passou a ser Sociedade de Habitação de
Interesse Social (SHIS). Trinta anos depois, a SHIS passou a se chamar Instituto de Desenvolvímenta
Habitacional do Distrito Federal (IDHAB), que em processo de extinção foi incorporado pela Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH/DF. Até que em 2007{
novamente recriado, o órgão recebeu a atual denominação: Companhia de Desenvolvimento Habitaciona
do Distrito Federal (CODHAB).

A CODHAB/DF tem por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções
económicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intuito de assegurar o
bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Suas
principais ações, dentre outras são

1. Coordenar e executar as ações relativas à Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Fed e ra l ;

11. desenvolver planos, programas e projetos habitacionais, em consonância
definidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano - SEDUH;

com as díretrizes

111. articular com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE as formas de participação na política habitacional daqueles
entes políticos de modo a compatibilizar a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
com as praticadas no Entorno, quando couber;

IV. articular as ações dos diversos órgãos setoriais do Governo do Distrito Federa
execução da política habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecídas}

envolvidos na

V. promover a regularização urbanística, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes de
programas habitacionais de interesse social do Distrito Federal;

VI. executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários ou ilegais, quando não
passíveis de regularização;

vll. executar os programas habitacionais de interesse social com as seguintes linhas de ação: -- provisão
e moradias; -- urbanização e regularização; requalificação e melhorias; -- fornecimento de assistência

técnica

VIII. priorizar projetos e programas que visem à implementação e à otimização das condições de
qualidade(ias habitações do Distrito Federal, com ênfase no segmento de menor poder aquisitivo;

lx desenvolver projetos sociais e intervenções urbanas objetívando a fixação dos moradores

X. planejac produzir,
locação, aquisição, construção e
renda, obedecidas as diretrizes

comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeírq
melhorias habitacionais especialmente destinadas à população

esta bel eci d a s

XI. sistematizar as informações habitacionais,
de Habitação do Distrito Federal -- SIHAB/DE. de forma a
ha bitaciona is;

mantendo-as atualízadas no Banco de Dados
planejar sua atuação nos diversos



XII. propor e assinar convênios, contratos, participar de consórcios com autorização legislativa e efetívar
outras formas de parcerias com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à RIDE, instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais, organizações não-governamentais, cooperativas,
associações e organizações da sociedade civil de interesse público, isoladamente ou em conjunto com o
Distrito Federal, na forma do art. 11, Vll, da Lei n. 0 4.020/2007;

Xlll garantir à população o acesso às informações pertinentes a sua área de atuação

FO RÇA DE TRABALHO

Em Novembro de 2020, a CODHAB/DF teve sua reestrutura
Diretoria Executiva. Conselho de Administração, bem como pela Secretaria
Distrito Federal, O novo Organograma da Companhia poderá ser
Codhab/Sobre a Codhab/Organização/Organograma,

http://www .cod ha b .df.gov. br/ pa g ina/ 7.

organizacional aprovada em reunião de
de Estado de Economia do

cessado atra vés do Portal
línkpeloou
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2. REALIZACÕES POR PROGRAMA

6208 - TERRITORIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo Lei

5035 -
RECUPERAÇÃO
DOS CREDITOS
DO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO
D E VARIÁVEIS
SALARIAIS -
FCVS

200000,0

000]
RECUPERAÇÃO
DOS CREDITOS
DO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE
VARIÁVEIS
SALARIAIS FCVS-
CODHAB
DISTRITO
FEDERAL

200000.0

4011 -
REGULARIZAÇÃO
DE ÁREAS DE
INTERESSE

8940000,0



AÇão/Subtítulo Lei

0018 -
REGU LARIZAÇAO
DE ÁREAS DE
INTERESSE
SOCIAL

400000,0

0019
REGU LARIZAÇA O
DE ÁREAS DE
INTERESSE
SOCIAL

150000,0

0020 - APOIO AO
P ROJ ETO
PASSAN DO A
LIMPO

1000000,0

0021
REGU LARIZAÇAO
DE ÁREAS DE
INTERESSE-
REGU LARIZAÇAO
FU N DIÁRIA DO
ITAPOA ITAPOA

0

lllo -
EXECUÇÃO DE
O BRAS DE
URBANIZAÇÃO

25594000.0



Ação/Subtítulo l Lei
Despesa
Autorizada Empenhado l Liquidado

0005 - GESTÃO DE
PO LÍTICA
HABITACIO NAL-
GESTAO DO
PRO GRAMA
MO RAR BEM -
DISTRITO
FEDERAL

100000,0 300000,0 291020,0 265120,0

1968 -
E LABORAÇÃO DE l 1220000,0
P ROJ ET O S

510000,0 0 0

3226 -
CONTRATAÇÃO DE
ESTU DOS
AMBIENTAIS PARA
A VILA CAUHY

1200000,0 500000,0 0

3197 -
ELABORAÇÃO DE
P ROJ ETO S--
DISTRITO
FEDERAL

20000,0 10000,0 0

4033 -
MANUTENÇÃO
DO SET O R
HABITACIO NAL
MANG U EIRAL
PPP

1000000,0 540000,0 0

0002 -
MANUTENÇÃO DO
SETOR
HABITACIO NAL
MANGU EIRAL
PPP-CODHAB- SAO
SEBASTIAO

1000000,0 540000,0 0 0

1213 -
CONSTRUÇÃO
DE U NIDAD ES
HABITACIO NAIF

20550000,0 70222536,0 5715681,33 l 4859472,72

0001
CONSTRUÇÃO DE
U NIDADES
HABITACIO NAIS-
CONSTRUÇAO DE
U NIDADES
HABITACIO NAIF
CODHAB - SOL
NASCENTE-
CEILANDIA

19000000,0 19383468,0 4011112,21 l 3929822,91

0003 -
CONSTRUÇÃO DE
U NIDADES
HABITACIO NAIS-
CONSTRUÇAO DE
U NIDADES
HABITACIONAIS
SAMAM BAIA-
DISTRITO
FEDERAL

0 1000000,0 752243,67 145078,57

':Ç



€

AÇão/Subtítulo Lei

0906 -
CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES
HABITACIONAIS-
CODHAB
DISTRITO
FEDERAL

50000.0

0907 -
CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES
HABITACIONAIS

1000000,0

0908
CONSTRUÇÃO DE
CASAS
PO PU LARES

500000,0

1226 -
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL

50000,0

0002
COMPENSAÇÃO
A M BI E NTA L D F-
DISTRITO
FEDERAL

50000.0



No âmbito desse Programa, em 2020 foram realizadas obras de infraestrutura externa no
Empreendimento no Bairro Crixá, em São Sebastiao, com a execução de drenagem, pavi.mentação., água,
esgotamento sanitário e energia elétríca, tais realizações correspondem a 42,24% do total da obra
contratada. A obtenção de licença e mobilização de obras foi concluída.

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo l Lei Autorizada Empenhado Liquidado

AÇão/Subtítulo Lei

0009
PRESTAÇÃO DE

SERVlçÇ) DE
ASSISTENCIA
TECN ICA EM

HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SO CIAL PA RA
M ELH O RIAS D E

UNIDADES
HABITACIO NAIF
NO DF

1000000.0

3678 -
REALIZAÇÃO DE
EVENTOS

193324,0

0152
REALIZAÇÃO DE
EVENTOS-DF-
DISTRITO
FEDERAL

193324,0



Em 2020 a CODHAB realizou dentro deste Programa ações de assistência e ressocialização de
sentenciados, mediante contrato de prestação de serviços firmado com a FUNAP - Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso, o qual contou com atendimento médio mensal de ll pessoas ressossicalizandas, da
seguinte forma: janeíroll ; fevereiro 11; março 11; abril 11; maio 11; junho 11; julho 12;: agosto 10;
setembro15; outubro 15; novembro 11: dezenbro 11. Processo no 00000-0392002807/2017-00

0001 PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

©

AÇão/Subtítulo Lei

2426 -
FORTALECIMENTO

OAã::OES OE 3soooo,a
INTERNO E SUA
FAMÍLIA

Açãa/Subtítulo Lei

9001 - EXECUÇÃO
DE SENTENÇAS
] U DIC IAIS

932081,0

6181 EXECUÇÃO
DE SENTENÇAS
JUDICIAIS--
DISTRITO FE D ERAL

932081,0

9002 - RETO RNO
DE
FINANCIAMENTOS
E ENCARGOS DO
SISTEMA
FINAN C EIRO DE
HABITAÇÃO

50000.0



AÇã o/S ubtítulo Despejada Empenhado l.iquidada

9093 - OUTROS
RESSARCIM ENTOS
INDENIZAÇO ES E
RESTITUIÇÕES

76957,0

0015 - OUTROS
RESSARCIMENTOS,
NDEN

RESTIT
DISTRITO FEDERAL

76957,0

TOTAL - 0001
P RO G RAMA PARA

OPERAÇÃO
ESP EC IAL

1109038,00 907272,37 348036,38 348036,34

As ações realizadas no Programa para Operações Especiais desenvolvidas pela CODHAB, em
2020, referem-se ao pagamento de Sentenças Judiciais, da seguinte forma: Jan. 3 ;Fev. 4; Mar 9; Abt
12; Mai. 7; Jun. 10; Ju]. 7; Ago. 7; Set. 4; Out. 4; Nov. 4; Dez. 4] Processos Ro 00392-0000009782/2018-
69 e outros

8208 - DESENVO LVIMENTO U RBANO GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

AÇão/Subtítulo Lei

2551 -
ATUALIZAÇAO E
MODERNIZAÇÃO DO
AC E RVO E
DOCUMENTOS

1069014.0

0002 ATUALIZAÇAO
E MODERNIZAÇÃO
DO ACERVO E
DOCUMENTOS-DF
DISTRITO FEDERAL

1069014,0

3903 - REFO RMA DE
PRÉDIOS E 1 300000,0
PRÓPRIOS



A CODHAB realizou no ano de 2020., no âmbito do Programa de Gestão e .Manutenção
atividades referentes à: Capacitação de servidores da Companhia, da seguinte forma: [Man
Set. ]: Out. ]; Nov. ]; Dez. ]], nos seguintes cursos: Curso de
Regularização Fundiária Urbana - REURB. Processo no
físicas de edificações, sendo: Serviços de manutenção preventiva e
condiconado; Serviços de manutanção preventiva e corretiva da
manutanção predial, Serviços técnicos e
manutenção preventiva e corretiva da central
0392001030/2016-00;00000-3920002960/2017-00; Pagamento
mensal de 204 servidores da Empresa; Manutenção dos Serviços Administrativos

área decd paço Ld Çd u e c] pc 1 1 ç l \rV

conservação da Estruturas0392-0000004368
corretiva em aparelhos de ar

central telefónica Se rv
hSeeventiva e co rretivaHHl;lllel«ABRI«õleH SZKü+eH:i l

:elefõnica. Processo no 00000-0392003356/2018-1
da folha e resoectivos benefíc ada CODHAB

a o Esta do
1; Jun

AÇão/Subtítulo Lei

8502 -
ADMINISTRAÇÃO
DE P E SSOAL

14650000,0

8708 -
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL-CODHAB-
DISTRITO FEDERAL

14650000,0

8504 - CO NCESSAO
DE BENEFÍCIOS A
SERVIDORES

2787496,0

9547 - CO NCESSAO
DE BEN EFICIOS A
SERVIDORES-
CODHAB-DISTRITO
FEDERAL

2787496,0

8517 -
MANUTENÇÃO DE
SERVIÇOS
AD M INIST RAT IVO S
GERAIS

6131752.0



outros itens apresentou despesas com:Serviços de locação de impressoras; Serviços de fornecimento de
energia elétrica; Serviços de fornecimento de água e Cometa de esgoto; Serviços de assessoria,
consultoria e disponibilização de software de controle da carteira imobiliaária; Serviços de vigilância
patrimonial díruna para atendimento nos postos de assistência técnica; Serviços de limpeza para os
postos avançados da CODHAB; Serviço de agendamento de estagiários; Pagamento de Jeton dos
Conselhos Administrativo e Fiscal. Processos no 00000-0392007072/2018-02; 00392-000000001631/2020-
87 e outrosL

3. IN FO R M PLEM E NTAR E

No ano de 2020 a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, dando continuidade
às suas atívidades realizou entregas de Unidades Habitacionais, obras de urbanização, construção de
equipamentos públicos, execução de projetos, entrega de escrituras, assistência técnica com melhorias
habitacionais, fiscalização e retomada de imóveis com desvio de finalidade e obras de urbanização em
números Empreendimentos localizados em Áreas de Interesse Social (ARIA)

Entrega de Unidades Habitacionais

Residencial AMS, em Samambaia: composto de 56 unidades habitacionais, entregue dia 25/01/2020;
Empreendimento Parque dos lpês - Bairro Crixá, em São Sebastião - Condomínio 3: composto de 272
unidades habitacionais, entregue dia 29/06/2020;
Empreendimento Parque do Sol, no Sol Nascente Quadra 700 Trecho l Conjunto G: entregues 88
unidades habitacionais, entregue dia l0/07/2020;
Residencial AHSERC, em Samambaia: composto de 92 unidades habitacionais, entregue dia
20/08/2020 ;
Residencial MUMID, em Samambaia: composto de 56 unidades habitacionais, entregue dia
15/10/2020 ;
Residencial Paulo Freire, em Samambaia: composto de 92 unidades habitacionais, entregue dia
14/ 12/2020 ;
Empreendimento Parque dos lpês - Bairro Crixá, em São sebastião: Condomínio 4, composto de 288
unidades habitacionais a serem entregues até dia 18/12/2020

Obras de Urba nização

© Empreendimento Parque dos lpês - Bairro Crixá, em São Sebastião: Obras em andamento de
mplantação da infraestrutura ao empreendimento habitacional contratado no âmbito do programa
MORAR BEM/MCMV dos serviços de: Sistema de Abastecimento de Agua, Sistema de Esgotamento
Sanitário, Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica, Drenagem Pluvial e Pavimentação
asfáltica, serviços necessários para dar habitabilidade ao empreendimento em atendimento a
famílias habilitadas segundo os critérios estabelecidos pela política habitacional do Distrito Federal
Riacho Fundo ll 3a Etapa: Obras em andamento de implantação da infraestrutura dos serviços de
Sistema de Abastecimento de Agua, Sistema de Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial,
Pavimentação asfáltica e Sinalização Viária, serviços necessários para dar habitabilidade ao
empreendimento em atendimento a famílias habilitadas segundo os critérios estabelecidos pela
política habitacional do Distrito Federal.
Empreendimento Parque do Sol, no Sol Nascente Quadra 700 Trecho l: Obra de reforço de energia
para o empreendimento concluída dia lO/l0/2020

Construção de Unidades Habitacionais em andamento

Empreendimento Parque do Sol, no Sol Nascente Quadra 700 Trecho 1: 88 unidades habitacionais
relativo ao Conjunto H concluídas, previsão de entrega em janeiro de 2021;
Empreendimento Parque dos lpês - Bairro Crixá, em São Sebastião: Condomínios 4, 5, 6 e
7 composto de 1.104 unidades habitacionais;
Empreendimento ltapoã Parque, no ltapoã: 2.408 unidades habitacionais;
Recanto das Emas Quadras 117/118(Associações/ Cooperativas): 160 unidades habitacionais

Reparos nas UHs do Sol Nascente, Quadra 105, Trecho
recebimento dos serviços de reparosf correções, finalização
imperfeições de serviços como trancas, infiltrações, mofos, defeitos em
de esgotamento, e que necessitavam de refazimento de serviços com

161 unidades habitacionais. Conclusão e
de obra das unidades entregues em 2018

peças. não observância a
melhor prática construtiva

M



Construção de Equipamento Público Comunitário

Unidade Básica de Saúde 7 equipes, localizada no Riacho Fundo ll - Obra em andamento;
Protótipo" de uso misto para usos institucionais em Santa Luzia: Obra concluída

procedimento de Habite-se

Licitações de obras para construção de Unidades Habitacionais em andamento

Empreendimentos contratados: na CL 105 lote 1, em Santa Marca: 72 unidades habitacionais. Em
fase de elaboração de projeto; Sol Nascente Quadra 105 Trecho 11: 420 unidades habitacionais
(prometo aprovada proveniente de Concurso Público). Tratativas de obtenção de financiamento pela
empresa; Quadra 02 conjunto D8 projeções A e C, em Sobradinho: 96 unidades habitacionais. Em
análise e aprovação de projeto arquitetõnico pela CAP.
Empreendimentos em fase de contratação: na CL 104 lote K e CL 110 lote B, em Santa Mana: 176
unidades habitacionais. Em fase de contratação com a empresa vencedora; e no Setor Central
Quadra 47 - projeção 02 e Quadra 50 - projeção 02, no Gama: 136 unidades habitacionais. Em fase
de contratação com a empresa vencedora
Editais publicados em fase licitatória: Contratação de empresa para execução de obra de
nfraestrutura para execução de calçadas, rebaixamento de meios-fios, plantio de gramas e rampas
de acessibilidade nas quadras 117 e 118 do Recanto das Emas - Abertura dos envelopes: ll de
janeiro de 2021.
Editais publicados que se encontram suspensos pelo TCDF: Samambaia (9 lotes): Edital de
Concorrê'ncia no 07/2019, suspenso pelo TCDF desde 24/12/2019 para cumprimento de exigências e
Sol Nascente, Quadar 105, Trecho 11: 378 unidades habitacionais (proveniente de projeto interno da
CODHAB). Edital de Concorrência Ro 06/2019, suspenso pelo TCDF para cumpromento das diligências
e posterior encaminhamento para validação.

Elaboração e aprovação de projetos provenientes de Concurso Público Naciona

Equipamento Público Comunitário de Centro Educacional e Escola Classe no Bairro Crixá, em São
Sebastião, provenientes de Concurso Público Nacional: Foram aprovados os projetos
Complementares e encaminhada toda a documentação aprovada à Secretaria de Educação dia
07/08/2020, visando a implantação, operação e manutenção dos EPC's.
Setor Habitacional Põr do Sol, proveniente de Concurso Público Nacional: Publicação do Decreto de
aprovação do projeto de Urbanismo do pe.la SEDUH em 04/02/2020. Os projetos de Arquitetura estão
em análise na CAP/SEDUH, porém a ausência do registro do parcelamento impede. a aprovação dos
projetos de arquitetura, complementares. Para registro do parcelamento é necessária a emissão~da
LI, pelo qual os projetos de infraestrutura devem estar aprovados (Drenagem: em elaboração;
Pavimenta ção: em cumprimento das exigências da NOVACAP pela empresa (NOVACAP solicitou
sondagens - a licitar); Agua e Esgoto: CAESB finalizou os projetos; Energia: em fase de pesquisa de
preço para elaboração de Termo de Referência para licitação dos projetos).

A Diretoria de Regularização (Direg), através de sua Gerência de Regularização Fundiária
seguintes projetos de regularização fundiária, conforme decreto:

a provou os

8 Lotes Compartilhados do Recanto das Emas, com 634 lotes, beneficiando 2.345 pessoas - Decreto
41.460 de 12/11/20;
Becos de Brazlândia. com 146 lotes, beneficiando 527 pessoas - Decreto 41.458 derazlândia. com 146 lotes, beneficiando 527 pessoas - Decreto 41.458 de 12/11/20;
Pontas de Quadra QNJ 49, Taguatínga, com 17 lotes, beneficiando 65 pessoas - DeQuadra QNJ 49, Taguatínga, com 17 lotes, beneficiando 65 pessoas - Decreto 41.459 de

Riacho Fundo 1, com 273 lotes, beneficiando 1.038 pessoas - Decreto 41.457 de 12/11/20;
Pontas de Quadra QN0 04, Ceilândia, com 14 lotes, beneficiando 54 pessoas - Decreto 41.462 de

Riacho Fundo 11, 2a etapa, QC l a QC 6, com 1.750 lotes, beneficiando 6.825 pessoas - Decreto
41.436 de 09/11/20;
Recanto das Emas - Quadra 307, com 53 lotes, beneficiando 186 pessoas - Decreto 41. 461 de

ARIS Primavera. com 966 lotes, beneficiando 3.767 pessoas, aprovado pelo CONPLAN na 79a Reunião
Extraordinária realizada em 17/12/2020 - Decisão Ro 35/2020

Foram contratados levantamentos aerofotogramétricos para as seguintes áreas

Sol Nascente ;
ltapoã ;

São Sebastião ;
QNP 22 e 24, Ceilândia

Projetos em andamento na área de regularização

Sol Nascente Trechos 1, 2 e 3;
ARIA Vila Estrutural - Projeto Urbanístico URB 25/11;
ARIS Põr do Sol - Projeto Urbanístico URB 073/09;

ARIA Nova Colina 1 - Projeto Urbanístico URB 151/17 e



URB 143/17;
Becos do Gama - Projeto Urbanístico URB 152/17;
São Sebastião - Projeto Urbanístico URB 137/10, URB 139/10, URB 056/017, URB 114/10;
ARIA Vale do Amanhecer - Projeto Urbanístico URB 066/19;
Lotes Compartilhados Riacho Fundo 1 - Projeto Urbanístico URB 020/19 e Lotes Compartilhados
Riacho Fundo ll - Projeto Urbanístico URB 021/19;
Lotes Compartilhados Guará - Projeto Urbanístico URB 018/19.

A Gerência de Alienação de Imóveis da Companhia realizou em 2020, ações de normatização dos
procedimentos que visam a realização das alienações dos imóveis, com base em critérios específicos para
fins de regularização e nas condições definidas por ato do Poder Executivo, conforme determinava a Lei
no 4996/2012. Com isto, foram realizadas as seguintes ações

Publicação no Diário Oficial de 24/01/2020, da Resolução no 38/2020-SEDUH, que dispõe sobre as
regras para a alienação de imóveis de propriedade do Distrito Federal, representado pela Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB).
Aprovação da Súmula no 16/2020 (processo SEI no 00392-00013201/2020-16), no dia 09/10/2020,
por parte da Diretoria Executiva CODHAB, autorizando o início dos procedimentos licitatórios com
vistas à contratação de serviços técnicos especializados em elaboração de laudos de avaliação de
móveis, sob demanda, de unidades habitacionais a serem alienados aos seus ocupantes habilitados
no âmbito da regularização fundiária de interesse social.

Foi publicado o Edital do Pregão Eletrõnico SRP no 16/2020, no DODF no 238 de 18/12/2020, também
na mesma data foi publicado no DOU Ro 242, objetivando à contratação de empresa especializada
em elaboração de laudos de avaliação de imóveis nos termos da Súmula no 16/2020 (processo SEI
no 00392-00013201/2020-16), para posteriormente iniciar as vendas dos imóveis para os seus
ocupantes habilitados por meio de venda direta ou licitação com direito de preferência.

Gestões junto à SEDUH para proposição de ações que possibilitem ao ocupante habilitado para
alienação optar pela assinatura da Concessão de Direito Real de Uso Onerosa(CDRU), a qual poderá
ser convertida em alienação por venda direta após 60 meses, sendo que sendo 50% do valor pago à
título de CDRU revertido em amortização na alienação

Através da Gerencia de Cadastramento em Regularização, foi feita a implantação de Posto de
Atendimento avançado na Cidade Estrutural, RA-XXV. SCIA, entre 28 de janeiro a 16 de março do
corrente ano, período em que foram convocados 1025 (hum mil e vinte e cinco) moradores para titulação
a fim de buscar a regularização de seus imóveis
Vale destacar que com o apoio das Administrações Regionais, a CODHAB realizou trabalhos de campo
com a finalidade de identificar os ocupantes dos lotes para posterior titulação e possibilitar o acesso à
infraestrutura essencial. nas cidades abaixo relacionadas

Santa Mana 05 a 07 de agosto (Cond. Porto Rico);
Brazlândia - Becos 21 a 25 de setembro(146 lotes)
QN0 04 (14 lotes);
QNP 15/19 ( 28 lotes);
QNJ 49 (17 lotes);
Sobradinho-Vila Dnocs 26 a 28 de outubro (37 lotes)
Candangolândia, 16 a 19 de novembro(74 lotes);
DVO Gama. 01 a 03 de dezembro(27 lotes);
Vila Telebrasília, 04/07 e 08 de dezembro (64 lotes)
Guará 11, 16/07 e 18 de dezembro(177 lotes).

Em tratativas para a celebração da Certidão de Regularização Fundiária - CRF de REURB-S, bem como o
seu fundamento à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia
e de propriedade, sob a perspectiva da legislação aplicável à Regularização Fundiária Urbana (REURB)
destinados aos mutirões de atendimento à regularização fundiária, promovidos pela CODHAB nas cidades
do Varjão, onde foram enviados 21 (vinte e um) cadastros ao cartório para titulação e Expansão da Vila
São José, na cidade de Brazlândía, ande foram enviados 1.383(Hum mil, trezentos e oitenta e
três) cadastros ao cartório para titulação

No exercício de 2020, foram lavradas 180 (cento e quarenta e oitenta) escrituras nas diversas regiões
administrativas do DF. Destaca-se que, no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro,
foram recebidos 6.831 (seis mil, oitocentos e trinta e um) requerimentos, provocados por meio do
aplicativo da CODHAB

A Diretoria de Assistência Técnica (Diate), atuando em conformidade com a Leí Federal no 11.888/2008
Lei da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), através do projeto "NA
Eixo 2 do HABITA BRASÍLIA, tem como proposta desenvolver projetos de arquitetura que visam
os problemas estruturais na casa de moradores que não possuem qualidade de habitação. A
criação de um projeto, desenvolvido por arquitetos, são feitas obras
estruturais na casa do morador tais como vazamentos, instalação de caixa
revestimentos, ventilação e iluminação, reforço de estrutura. para garantir mais segurança, e
soluções que geram conforto. Em 2020, os trabalhos focaram nas cidades de São Sebastião e
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por meio de escritórios com equipe multidisciplinar para prestação de serviço de apoio .técnico/social e
acompanhamento de obras. Concluiu-se que 30 famílias foram impactadas diretamente por m.eío de
projetos com propostas de intervenção de requalificação habitacional, com um investimento:.R$
159.442,50. Já o subprograma "MELHORIAS HABITIACIONAIS" (MH) Subordinado ao projeto "NA MEDIDA':
visa executar projetos de reforma em Habitações de Interessse Social já edificadas. Para ter acesso ao
benefício, é preciso se enquadrar no critérios da Leí 3.877/06, tais como, ter renda familiar de no máximo
três salários mínimos, estar em área regularizada ou passível de regularização e morar há pelo menos
cinco anos no DF. Idosos e pessoas com deficiência têm prioridade. No ano de 2020, devido a pandemia
do COVID19 e perante ao Decreto no 40.546/2020 as obras no subprograma "Melhorias
Habitacionais" foram suspensas, dessa forma não ocorrendo realização de nenhuma obra ao longo do
ano. Devido ao vírus ser de fácil propagação em ambientes fechados e com grande número de pessoas as
obras foram suspensas, para garantir a integridade dos moradores e trabalhadores envolvidos, tendo em
vista que as reformas são realizadas com a família residindo no local. O subprograma "Melhorias
Habitacionais" (MH) vem sendo realizado nas localidades de São Sebastião e Estrutural. Até o presente
possuímos um passivo de mais de 150 projetos para realização de obras no ano de 2021. Destaca -se

também o subprograma "MORADIA DIGNA" (MD) Subordinado ao projeto "NA MEDIDA'l o "Moradia Digna
visa executar modelos passíveis de ampliação para famílias que se enquadrem nas seguintes situações

moradias que, por entendimento de equipe especializada na Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social (ATHIS), não se enquadrem no subprograma "Melhorias Habitacionais" devido ao
comprometimento da unidade habitacional e necessidade de investimento superior ao disponibilizado
para refo rma ;
famílias provenientes da lista de vulnerabilidade da CODHAB, conforme Lei 3.877/06, sejam
beneficiados pelo " Eixo Lote Legal" com lote urbanizado

A ampliação da habitação se dará em etapa posterior pela própria família por meio da autoconstrução
assistida de forma a garantir a moradia digna para a população. O subprograma AÇÕES URBANAS
COMUNITÁRIAS(AUC) também teve suas atividades, temporariamente, paralisadas.

Ressalta-se ainda no ano de 2020, as atividades da Diretoda Imobiliária (Dimob) que realizou inúmeras
fiscaHzações e retomadas de imóveis dos programas habitacionais do DFI através de V.O.l. (verificação de
ocupação irregular) com desvio de finalidade, tais como: venda, cessão, aluguel, abandono, etc. .A
fiscalização inicia-se com denúncias de supostos desvios de finalidades{ recebidos.pelo.Canal da
Duvidaria. Também é importante salientar o trabalho da Díretotria na realização do PTS (Projeto de
Trabalho Social) nos Empreendimentos dos Residenciais Crixás 1,11,11 e l\4.em .São Sebastião e no
Empreendimento do Põr do sol, em Sol Nascente/DF. Ainda em 20201 a Dimob realizou o projeto
"HABITA 60 DF" que objetiva promover a participação social, a melhoria das condições.de vida e a
efetivação dos direitos sociais, oferecendo habitação digna para pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos. Destacou-se também o projeto "MORADIA PRIMEIRO" com o objetivo.de prover moradia digna, de
forma continuada, permanente e não transitória para a população em situação de rua com necessidade de
atenção especial à saúde mental. O "Moradia Primeiro" foi criado para, .além de promover
habitação, oferecer também uma moradia apoiada para as pessoas em situação de rua com agravos de
saúde mental, possibilitando a redução gradativa de riscos e danos associados ao uso problemático de
drogas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem estar das pessoas beneficiadas..Este
prometo findou o ano de 2020 com o status de parcialmente realizado em até 90%. A C00UAU
cede inicialmente lO (dez) unidades habitacionais do seu parque imobiliário e busca fontes de recursos
para a execução do referido programa, através do FUNDHIS, .FUNDURB, Emendas Federais e Distritais,
Fonte 100 e' definição das fontes de recursos por cada órgão participante. A Companhia obteve
participação objetiva e bem sucedida na criação do referido projeto

No âmbito da Comissão Permanente de Licitação, a Companhia desenvloveu seus trabalhos através da
realização de concorrências e pregões, conforme tabelas abaixo:

rviços técnicos de
levantamentos topográficos em
ltapoã, S. Sebastião

Nascente e QNP 22 e 24
Ceilândia) R$ 2.101.634,36

mudos pa ra regularização urb
fund de á real de interesse

ocial na RA de SAO
BASTIÃO RA XIV. R$

1.039.614,99
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Contratação de empresa
especializada em
elabora ção de laudos de
avaliação de imóveis,
lcom vistas à prévia
avaliação, sob demanda.
dos imóveis com uso
mistos e residenciais de
propriedade do Distrito
Fed e ra l

P re gã o
16/2020 Dages

Rea be rt u ra
jagendada
apara o dia
li9/01/2021

A Ouvidoria da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF3 tem como
objetivo apresentar a atuação na mediação entre o cidadão e Estado. Em 2020, foram recebidas por esta
Ouvidoria/CODHAB, um total de 4.628(quatro mil, seiscentos e vinte e oito) manifestações pelo sistema
de Ouvidoria do Distrito Federal - OUV/DE descriminadas mensalmente na tabela abaixo
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A Coordenação de Tecnologia nos últimos dois anos tem se destacado como responsável pelo
funcionamento da CODHAB em diversos serviços essencial para desenvolvimento e comunicação entre a
administração pública e o cidadão, entre eles estão em destaques as seguintes realizações

Contratação de Licenças Microsoft

A CODHAB segue seu cumprimento de obrigações legais com o uso de programas e produtos
originais, vale destacar que, no Brasil a Lei NO 9.609 garante os direitos de comercialização e a
propriedade intelectual de cada software ao seu correspondente desenvolvedor, sendo assim quem
violar esses direitos comete crime agravado no caso da administração pública.

O face 365

A Coordenação de Tecnologia consegui nos últimos dois anos adquirir 230 licenças do Office 365 para
ajudar nas tarifas diárias dos servidores. A atualização veio com um conjunto de aplícativos o qual os
funcionários já tinham conhecimento das ferramentas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, conta com
recursos de segurança gerenciada por essa coordenação, além da disponibilização de armazenamento em
nuvem

fadas
5%

Windows Serve 2019 Stander

O sistema operacional do Microsoft Wíndows ferver 2019 faz a conexão idea
armazenamento no local e em nuvem com recursos híbridos eficientes, segurança
novação mais veloz para aplicativos. Combinando funções
armazenamento, mantendo o funcionamento do serviço de internet da
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O Power BI é um serviço de análise de negócios, cujo objetivo é fornecer visualizações interativas e
recursos de business intelligence com uma interface simples para acompanhar o andamento e
produção dos projetos habitacionais da CODHAB

Novo Aplicativo da CODHAB

Foí desenvolvida na COTEC, prevista o lançamento no início de 2021, onde está sendo usada
linguagem de programação RUBY. O serviço conta com manutenção adaptativas, evolutivas e
corretivas, com objetivo de trazer facilidade para a população no momento de realizar inscrição,
entrega de documentação, acompanhamento de processo, entrega de habitação e principalmente
meio de comunicação com a CODHAB

suanos
Ba ixa dos

7 mil
190 mil

Suporte ao Usuário

Os funcionários da CODHAB contam com uma equipe responsável por cuidar da rede e prover
condições adequadas de trabalho no meio tecnológico, entre diversos serviços como remanejamento
de máquinas, criação de usuários dentro da rede, permissões de usuários dentro da rede,
monitoramento da rede, suporte técnico geral, acesso a nível de usuário, suporte aos postos de
atendimento .

Segurança da Informação

A COTEC realizou em 2020 um estudo para implementação de segurança da informação em
conformidade com a LGPD, com objetivo de proporcionar um ambiente com mais segurança e
transparência para a população, tendo em vista a grande quantidade de dados sensíveis da
população guardados no nosso banco de dados, entre algumas técnicas de segurança está o Firewall
e o EndPoint, são Appliance usados como meio de proteção da rede e status de monitoramento e
atividades.

Projetos de governança, compliance e alinhamento estratégico de TI

Projeto de reestruturação da GETEC no alinhamento organizacional/estratégico da empresa,
conforme estabelece SLTI/MPOG ;
Desenvolvimento do PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ' Atualização

da política de segurança de TI/CODHAB;
Criação e formalização do Sub comitê de transformação Digital/CODHAB

Todas as ações da CODHAB/DF foram norteadas, em última análise, por sua missão, visão e valores. A
missão reflete o objetivo, conduta e o diferencial que a entidade procura passar para s.eus produtos e
serviços. A visão é o modo como aquela organização pretende ser vista por seus funcionários e clientes
Já os valores são princípios e diretrizes morais e éticas que pautam as condutas e ações da entidade.
tanto em relação ao público externo, como em relação aos seus integrantes

4. DI. DELE DA

Em 2020, elaborou-se o primeiro Planejamento Estratégico Institucional - PEI, da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, para o quadriênio 2020-2023. sob a
coordenação e acompanhamento desta. COPLAN. com o obj.etivo de aprimorar o.s projetos e .inovar as
ações, de forma a atender às crescentes demandas da população do DE. com o intuito de prover habitação
de qualidade, com cidadania. principalmente à população de baixa renda.

Visando as atividades de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, realizou-se a
análise dos cenários interno e externo, assim como dos projetos prospectivos para
conhecimentos a fim de desenvolver o trabalho prestado à sociedade, com a ajuda das novas
tecnológicas, ímpactando sobre a atuação da Companhia de
Federal. A análise do cenário interno e externo tem por objetivo,
decisões, levando às alternativas que impactam positivamente no setor de habitação
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Federal. Portanto, a análise SWOT, busca contribuir com as definições dos objetivos estratégicos do
órgão, analisando os pontos positivos e negativos, que serão de extrema importância para o sucesso dos
projetos e satisfação da população, de forma adequada. A metodologia aplicada possibilita melhorar as
ações em andamento, promovendo celeridade no serviço e na qualidade dos empreendimentos lançados
pela Companhia, usando como base, as ocorrências de ações passadas e, o estudo preliminar de
prospectivas populacionais, habitacionais, econâmícas e de mobilidade do Distrito Federal. Dessa forma,
coube a utilização da Matriz SWOT, como ferramenta importante no processo de identificação e análise do
ambiente interno e externo organizacional, no sentido de, ofertar uma visão clara e objetíva, como base
para a elaboração do Planejamento Estratégico da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federa l.

Sendo assim, realizou-se o estudo por meio da utilização de um formulário elaborado pela Coordenação
de Planejamento - COPLAN, com a finalidade de obter informações referentes ao cenário interno
(forças/fraquezas) e ao cenário externo (oportunidades/ameaças) da Companhia, bem como a realização
de entrevistas junto à alta administração, aos gestores e aos representantes de cada área de atuação.
Com base nesse estudo, obteve-se a colete e a compilação dos dados fornecidos e, portanto, identificou-
se as forças e as fraquezas, relacionadas ao ambiente interno, assim como, as oportunidades e as
ameaças relacionadas ao ambiente externo

Diante disso, gerou-se um levantamento diagnóstico relacionado à situação atual da Companhia,
mediante os itens identificados, elencados e analisados no tocante aos aspectos internos e externos,
sejam positivos ou negativos. Desse modo, pode-se classificar o diagnóstico organizacional como sendo
um instrumento norteador no auxílio à gestão empresarial, pelo fato de fornecer uma base com
informações sólidas e confiáveis destinadas à realização de mudanças necessárias na estrutura
organizacional, bem como desenvolver medidas para manter ou aprimorar as questões de fortalecimento
dos pontos positivos. Sendo assim, segue o quadro com os principais pontos elencados e identificados
pelas áreas de atuação, referentes ao ambiente interno e externo da CODHAB/DF:

Ambiente Inte rno

Pontos fortes (forças)
Participar junto ao Gove rno
do Distrito Federa 1 - GDF na
i mple me nta çã o ,
implantação, execução e
fina lização de programas,
subprogramas, projetos e
a ções refe rentes aos
Programas Habitacionais de
Interesse Soda 1, com o
objetivo de atender às
demandas e às
necessidades da população
preferencialmente de baixa
renda e. também em casos
de portadores de
deficiência . idosos e em
situação de vulnerabilidade
social, que estejam
devida mente cadastrados
na lista da CODHAB/DE

8 Gerenciar a elaboração de
projetos arquitetõnicos, de
engenharia de edifica ções e
de regularização fundiária
em á reas destinadas aos
Programas Habitacionais de
Interesse Soda l

. Coordenar analisar e
risca gizar as atividades
relativas à inscrição,
cadastramento, convoca ção,
habilitação e contemplação
d os candidatos no Programa
Ha bitaciona l de Interesse
Social. assim como .
fiscalizar a classifica ção do
candidato, gerada por meio
de pontuação, nas
respectivas listas
supracitadas, separadas por
faixa de renda e tipos de

IPontos fracos (fraquezas)

A Companhia
a presenta espaço
físico restrito, no
sentido de.
a co moda r os
empregados com
confo rto e qua lidade
Porta nto, oco rre a
necessidade da
elabora ção de um
Projeto de
Engenharia e
Arquitetura, com o
o bjetivo de promover
melhorias e ampliar
a área física . de
modo a atender às
necessidades de
logística, bem como
ofe rta r maior
co nfo rto a os
empregados e à
pápula çã o .
A ca rência de
re cu rs o s
o rçamentários e
fi na n ce i ro s ,
dificulta ndo a
execução de projetos
e a continuidade dos
serviços existentes

e



e

ca da st ro .
Elabora ção do primeiro
Planejamento Estratégico
Instituciona l da Companhia
Realização da
reestru tu raça o
organizacional -
O rg a nog ra m a
Efetuar a entrega de
unidades habitacionais e de
escrituras de i móveis a os
beneficiários previamente
habilitados, garantindo o
direito legal à moradia,
mitiga ndo o déficit
habitaciona l do DF,
exercendo assim. o direito
de cidadã nia aos moradores
de Brasília .
Prestar atendimento à
população por meio de
cana is de comunicação, com
o objetivo de garantir
nfo rmação e

es cl a reco me nt o

P resta r atendi mento
presencial à população
tanto na sede da
CODHAB/DF. como nos
Postos de Atendimentos.
Contar com a presença de
p rofissio na is
comprometidos, habilitados,
capacitados e qualificados
nas áreas de atuação da
Companhia
Promover a boa interlocução
e inter-relação entre a alta
administração, gestores,
empregados e
colaboradores, garantindo
assim. um bom ambiente de
t ra banho .
Zelar pela sinergia
nte rs eto ri a l

Implementar a Política de
Segurança da Info rmação.
Apresentar boa localização
da Sede da Companhia e,
de seus respectivos Postos
de Atendimentos
foca lizados em
determinadas Regiões
Administrativas ma is
ca rentes do GDE
Va lorizar e exercer os
preceitos éticos da
Companhia, ou seja.
cidadania, respeito,
responsabilidade social e
t ra nspa rê ncia
Entre o utros

A ausência de um
Programa de
Ed u ca çã o
Continuada. visando
p romover
ca pacitaçã o ,
t rei na mento e
a pe rfe iço a m e nt o
destinado ao
cresci mento e
evolução dos
p ro fissio n ais .
O défi cit de
profissionais técnicos
em determinadas
á real de atuação da
Companhia
A ausência de quadro
próprio de
p ro fissi o n ais
A falta de um plano
de ca rreira
O retraba Iho por
parte da equipe
destinada à
atualização dos
dados cadastrais,
devido a presença de
números inscritos na
lista da Companhia
que não atendem
aos critérios pre-
estabelecidos para
pa rticipa r do
Programa de
Habitação de
Interesse Soda l
O longo tempo de
permanência na lista
da Companhia por
parte da população
cadastrada à espera
de moradia digna e
de qualidade, devido
à morosidade no
toca nte a os
p recessos que

envolvem o grande
déficit ha bítaciona l
do DF! que por vezes
p rejudicam a imagem
da CODHAB/DF.
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Promover articulação com
os órgãos setoriais do
GDE
A captação de recursos,
por meio de emendas
parlamenta res federais e
d i st ri ta is .
Executa r os Programas
Ha bitacionais de
Interesse Soda l com as
seguintes linhas de ação:
provisão de moradias;
urbanização e
re g ula rizaçã o ;
requalifica ção e
melhorias ; fo rnecimento
de assistência técnica .
Promover a realização de
a ções vinculadas à

promoção de melhorias
h a bata ci o n a i s

relacionadas às questões
de ha bata bi lidade .
sustenta bilidade e
qualidade a moradia
Realizar regularmente o
levantamento Topográfico
Pla nímétri co. Altimétri co ,
Planimétrico para fins de
construções de novas
edifica ções nas cidades
do entorno do Distrito
Fed e ra l
Garantir o direito legal à
moradia, mitigando o
déficit ha bitaciona l do
DF. exe rcendo assim. o
direito de cidadã nia aos
moradores de Brasília
Realizar fiscalização e
retomadas por meio de
Verifica ção de Ocupação
de Imóveis (VOI) com
desvio de finalidades,
d está na da s a os
Programas Habitacionais
de Interesse Soda l do
Distrito Federa l
A modernização dos
serviços públicos

e

Restriçõ es
orçamentárias : a
redução de verbas para
a continuidade e a
construção de novos
projetos e ações pode
díficu lta r e atrasa r a
entrega de moradia
para à população de
baixa renda do GDE
Invasões em á reas

públicas e privadas, que
ge ra m preJ uizos co m
refo rmas e
recomposição da
ha bitabi lídade pa ra
destinação ao
be n efi ci á ri o
d evi da me nte i nscrito e
s e l eci o n a do .
Mo rosada de re la cio na da
a os trâ mates
a d mi n i st ra tivos .

Mudança de gestão, que
aca rreta inata bi lidade
da equipe
O não cumprimento das
cláusu las contratua is
por parte dos
be n eficiá rios ;

Conclui-se que o Planejamento Estratégico Institucional - PEI, está relacionado às atividades complexas,
desafiadoras e inovadoras da Companhia, principalmente porque visa estruturar os diferentes e
divergentes anseios envolvidos no cenário interno e externo da Companhia. Dessa forma, o Planejamento
Estratégico, atua como um ponto inicial para todas as ações que a Companhia se destina a realizar com o
ntuito de alcançar o futuro desejado. Portanto, essa ferramenta de gestão, apresenta inúmeras

vantagens, entre as quais, auxiliar no direcionamento dos negócios, identificar uma visão comum,
promover objetivos estratégicos, elaborar ideias criativas e inovadoras, explorar as oportunidades,
minimizar possíveis ameaças e planejar as ações futuras, com a proposta de auxiliar os gestores na
tomada de decisões e, na busca por resultados eficazes e efetivos para a organização. Assim. define-se o
PEI, como sendo um processo administrativo, que consiste num conjunto de ações antecipadas,
intencionais, interligadas, coordenadas, necessárias e orientadas para tornar realidade os objetivos
futuros, de forma a possibilitar a tomada de decisões antecipadamente e promover suporte às ações e as
atividades propostas com a finalidade de atingir os objetívos pretendidos.

Fonte: Coordenação de Planejamento COPLAN/PREMI/ SECEX/CODHAB/DÊ
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