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AVISO DE CHAMAMENTO – 03/2011 - Empresas 

 
 
 
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convida as 
empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, a apresentar 
propostas para construção de Unidades Habitacionais (coletivas ou unifamiliares) em terreno de 
propriedade do Distrito Federal, com vistas a atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei 
Distrital nº 3.877/2006, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com os 
agentes financeiros autorizados a operá-lo, nos termos definidos nos editais sintetizados a 
seguir: 
 
- Edital de Chamamento nº 03/2011 – Região Administrativa do Gama, com dois grupos, para 
construção de 2.448 unidades habitacionais em prédios de 8 a 9 pavimentos, sobre pilotis e 
subsolo. 
 
- Edital de Chamamento nº 04/2011 - Região Administrativa de Sobradinho, com um grupo, para 
construção de 1.212 unidades habitacionais em prédios de 6 pavimentos, sobre pilotis e subsolo. 
 
- Edital de Chamamento nº 05/2011 - Região Administrativa de Samambaia, com um grupo, para 
construção de 1.176 unidades habitacionais em prédios com elevador. 
 
- Edital de Chamamento nº 06/2011 - Região Administrativa de Santa Maria, com um grupo, para 
construção de 688 unidades habitacionais em prédios com elevador. 
 
 
As empresas interessadas poderão obter os editais de chamamento em epígrafe no sítio 
www.codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento 
Empresas”, ou na sede da CODHAB, no endereço SCS, quadra 06, bloco “A” 5 ºAndar, 
Brasília/DF. 
 

Os documentos de habilitação e as propostas de projeto e preço deverão ser entregues às 
10h00 horas do dia 31 de janeiro de 2012, no Auditório da Terracap - SAM Bloco F – Ed. Sede 
da Terracap.  
. 
 
     

Edson Machado Monteiro 
Diretor-Presidente da CODHAB/DF 
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AVISO DE CHAMAMENTO – 04/2011 - Entidades 
 

 
 
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convida as 
Associações e Cooperativas Habitacionais a apresentarem propostas para construção de 
Unidades Habitacionais (coletivas ou unifamiliares) em terreno de propriedade do Distrito 
Federal, com vistas a atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei Distrital nº 3.877/2006, 
por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com os agentes financeiros 
autorizados a operá-lo, nos termos definidos nos editais sintetizados a seguir: 
 
- Edital de Chamamento nº 07/2011 – Região Administrativa do Gama, com dez grupos, para 
construção de 768 unidades habitacionais em prédios de 8 a 9 pavimentos, sobre pilotis e 
subsolo. 
 
- Edital de Chamamento nº 08/2011 - Região Administrativa de Sobradinho, com cinco grupos, 
para construção de 264 unidades habitacionais em prédios de 6 pavimentos, sobre pilotis e 
subsolo. 
 
- Edital de Chamamento nº 09/2011 - Região Administrativa de Samambaia, com nove grupos, 
para construção de 416 unidades habitacionais em prédios com elevador. 
 
- Edital de Chamamento nº 10/2011 - Região Administrativa de Santa Maria, com cinco grupos, 
para construção de 212 unidades habitacionais em prédios com elevador. 
 
 
As empresas interessadas poderão obter os editais de chamamento em epígrafe no sítio 
www.codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento Entidades”, 
ou na sede da CODHAB, no endereço SCS, quadra 06, bloco “A” 5 ºAndar, Brasília/DF. 
 

Os documentos de habilitação e as propostas de projeto e preço deverão ser entregues às 
15h00 horas do dia 31 de janeiro de 2012, no Auditório da Terracap - SAM Bloco F – Ed. Sede 
da Terracap.  
. 
 
     

Edson Machado Monteiro 
Diretor-Presidente da CODHAB/DF 
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AVISO DE CHAMAMENTO – 05/2011 – Empresas 
 

 
 
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convida as 
empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, a apresentar 
propostas para construção de Unidades Habitacionais (coletivas ou unifamiliares) em terreno de 
propriedade do Distrito Federal, com vistas a atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei 
Distrital nº 3.877/2006, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com os 
agentes financeiros autorizados a operá-lo, nos termos nos termos definidos nos editais a seguir: 
 
- Edital de Chamamento nº 11/2011 – Região Administrativa do Recanto das Emas, com um 
Grupo, para construção de 950 unidades habitacionais em prédios com 4 pavimentos, sem 
elevador. 
 
- Edital de Chamamento nº 12/2011 – Região Administrativa do Riacho Fundo II, com dois 
grupos, para construção de 1.880 unidades habitacionais em prédios com 4 pavimentos, sem 
elevador. 
 
As empresas interessadas poderão obter os editais de chamamento em epígrafe no sítio 
www.codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento 
Empresas”, ou na sede da CODHAB, no endereço SCS, quadra 06, bloco “A” 5 ºAndar, 
Brasília/DF. 
 

Os documentos de habilitação e as propostas de projeto e preço deverão ser entregues às 
10h00 horas do dia 1º de fevereiro de 2012, no Auditório da Terracap - SAM Bloco F – Ed. Sede 
da Terracap.  
 
 
     

Edson Machado Monteiro 
Diretor-Presidente da CODHAB/DF 
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AVISO DE CHAMAMENTO – 06/2011 - Entidades 
 

 
 
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convida as 
Associações e Cooperativas Habitacionais a apresentar propostas para construção de Unidades 
Habitacionais (coletivas ou unifamiliares) em terreno de propriedade do Distrito Federal, com 
vistas a atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei Distrital nº 3.877/2006, por meio do 
Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com os agentes financeiros autorizados a operá-
lo, nos termos definidos nos editais sintetizados a seguir: 
 
- Edital de Chamamento nº 13/2011 – Região Administrativa do Recanto das Emas, com vinte e 
quatro grupos, para construção de 530 unidades habitacionais unifamiliares. 
 
- Edital de Chamamento nº 14/2011 – Região Administrativa do Riacho Fundo II, com vinte e três 
grupos, para construção de 986 unidades habitacionais em prédios com  4 pavimentos, sem 
elevador 
 
 
 
As empresas interessadas poderão obter os editais de chamamento em epígrafe no sítio 
www.codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento Entidades”, 
ou na sede da CODHAB, no endereço SCS, quadra 06, bloco “A” 5 ºAndar, Brasília/DF. 
 

Os documentos de habilitação e as propostas de projeto e preço deverão ser entregues às 
15h00 horas do dia 1º de fevereiro de 2012, no Auditório da Terracap - SAM Bloco F – Ed. Sede 
da Terracap.  
. 
 
     

Edson Machado Monteiro 
Diretor-Presidente da CODHAB/DF 
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AVISO DE CHAMAMENTO – 07/2011 - Empresas 
 

 
 
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convida as 
empresa do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, interessadas em 
implantar empreendimento habitacional em área de propriedade do Distrito Federal, com vistas a 
atender famílias que satisfaçam aos critérios da Lei Distrital nº 3.877/2006, por meio do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com os agentes financeiros autorizados a 
operá-lo, nos termos definidos no Edital de Chamamento 15/2011, a seguir sintetizado: - Região 
Administrativa do Riacho Fundo II, antiga faixa de domínio da Linha do Metrô – DF 001, para 
implantação de infraestrutura e construção de, no mínimo, 5.000 unidades habitacionais, em 
prédios de 4 pavimentos, sem elevador, sendo que pelo menos 20% delas com 3 quartos. 
 
As empresas interessadas poderão obter o edital de chamamento em epígrafe no sítio 
www.codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento 
Empresas”, ou na sede da CODHAB, no endereço SCS, quadra 06, bloco “A” 5 ºAndar, 
Brasília/DF. 
 

Os documentos de habilitação e as propostas de projeto e preço deverão ser entregues às 
10h00 horas do dia 2 de fevereiro de 2012, no Auditório da Terracap - SAM Bloco F – Ed. Sede 
da Terracap.  
. 
 
     

Edson Machado Monteiro 
Diretor-Presidente da CODHAB/DF 

 
 


