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PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172/2017 
 

CHAMADA PÚBLICA NÚMERO 004/2017 – EDITAL NÚMERO 071/2017 
 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO (HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL) EM RAZÃO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME A LEI FEDERAL 
NÚMERO 11.977, DE 07 DE JULHO DE 2009. 
O Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o presente Chamamento Público para seleção de empresa 
do ramo da construção civil, para construção de empreendimento imobiliário 
(habitação de interesse social) em razão do programa Minha Casa Minha Vida, 
conforme a Lei Federal número 11.977, de 07 de julho de 2009. 
Este procedimento reger-se-á pela legislação e normas vigentes específicas do 
Programa Minha Casa Minha Vida, aqui compreendidas a Lei Federal número 
11.977, de 07 de Julho de 2.009, com as alterações da Lei Federal número 
12.424, de 16 de junho de 2011, a Resolução número 200, de 05 de agosto de 
2014, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, bem 
como as diretrizes, regras e condições do Ministério das Cidades, aplicando 
subsidiariamente e no que couber a Lei Federal número 8.666/93, e ainda pelas 
normas estabelecidas pelo Agente Financeiro para aprovação dos projetos das 
Construtoras participantes, pela legislação municipal local, com destaque para a 
Lei Complementar número 065/20098, 82/2010, 176/14, e  demais normas legais 
aplicáveis, bem como pelas disposições deste Edital, que os interessados 
declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente. 
 
DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – SETOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS  
Praça Tancredo Neves, número 200 – Camilo Alves, Contagem – MG, CEP 
31017.900 
DATA: 19/10/2017 
HORÁRIO MÁXIMO: Até as 08:30 (oito horas e trinta minutos). 
 
1 - DA ABERTURA 
1.1. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública no dia, horário 
e local abaixo descritos: 
 
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Endereço: Praça Tancredo Neves, número 200 – Camilo Alves, Contagem - MG 
DATA: 19/10/2017 
HORÁRIO: 09 horas. 
 
1.2. - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter 
público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a 
chamada pública ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 
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1.3. O presente Edital de Chamamento Público será fornecido gratuitamente às 
empresas interessadas, a partir de sua publicação, junto ao site da Prefeitura 
Municipal de Contagem, ou seja, http://www.contagem.mg.gov.br ou então no 
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Contagem, 
Praça Tancredo Neves, número 200 – Camilo Alves, Contagem, no horário de 
08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, mediante o pagamento 
das cópias.  
 
1.4. Os trabalhos da presente seleção serão processados pela Comissão de 
Licitação do Município e pela Equipe Técnica Especial composta por 2 (dois) 
profissionais pertencentes aos quadros de servidores do município de Contagem 
e 1 (um) profissional externo convidado pela secretaria requisitante, que deverão 
ser das áreas de engenharia e arquitetura e terão o objetivo de dar suporte à 
Comissão de Licitação para julgar os projetos apresentados pelos licitantes, 
quais sejam: 
a) Fernando Antônio Gardini _ CREA 15.652 – D (Membro Externo) 
b) Marcela Rosa Pires – CREA 155.557-D Matrícula 43.513-9 (Membro 
Interno) 
c) Núbia R.C. Marques – CREA 72.285-D Matrícula 1449245 (Membro 
Interno) 
 
2 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 
2.1. – Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão 
feitas no órgão de divulgação oficial do Município, que é o quadro de avisos 
afixado no hall de entrada da Prefeitura, bem como no portal da transparência 
do município http://www.contagem.mg.gov.br, conforme dispõe a Lei, e como em 
outros meios que se fizerem necessários. 
 
3 - DO OBJETO 
3.1. O objeto desta Chamada Pública é a seleção de proposta de empresa do 
ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, para a 
construção do empreendimento habitacional (habitação de interesse social), com 
previsão de 32 (trinta e duas) unidades residenciais, destinado ao público alvo 
definido para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com renda mensal 
de até 03 (três) salários mínimos, em terreno doado ao FAR, pelo município de 
Contagem, Minas Gerais.  
3.2. Das Especificações do Objeto, dos imóveis e dos valores. 
Seleção de empresa do ramo da construção civil para a construção do 
empreendimento imobiliário (habitação de interesse social), com previsão de 32 
(trinta e duas) unidades residenciais, destinado ao público alvo definido para o 
“Programa Minha Casa Minha Vida” – PMCMV, baseado em levantamento 
planialtimétrico, levantamento topográfico e matrícula das áreas fornecidas pelo 
MUNICIPIO DE CONTAGEM como material anexo ao presente edital, mediante 
doação de área pública para a construção e instituição de condomínios 
residenciais e multifamiliares, compreendendo 32 (trinta e dois) apartamentos 
por área, com uma área útil mínima por unidade de 39m² (trinta e nove metros 
quadrados), dispostos em blocos de apartamento de 04 (quatro) andares 
compreendido pelo térreo e mais 03 (três) pavimentos cada bloco. 
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3.2.1 O valor unitário para edificação de cada unidade será no valor de R$ 
82.000,00 (oitenta e dois mil reais) correspondente ao valor a ser pago para a 
construção das unidades, incluídas toda a infraestrutura necessárias para a 
incorporação e funcionamento do Condomínio, bem como tributos e quaisquer 
outras despesas necessárias, destinadas ao vencedor do presente certame, 
será pago mediante o financiamento autorizado pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida. 
Parágrafo Único: A licitante que vencer o chamamento terá 30 dias (contados a 
partir da data de recebimento da declaração de vencedora pela prefeitura 
municipal de Contagem para apresentar solicitação de aprovação de projeto 
arquitetônico, respeitando as especificações e as normas dos Bancos Oficiais no 
âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", junto aos órgãos responsáveis. 
3.3. A empresa selecionada será responsável pela elaboração e aprovação do 
Estudo Ambiental para obtenção de todas as licenças necessárias, ou sua 
complementação e/ou Projeto Arquitetônico e dos Projetos de Infraestrutura, 
bem como pela construção das unidades habitacionais e pela execução das 
obras de infraestrutura interna e externa do empreendimento. 
3.3. A seleção da empresa, nos termos deste Edital, não implicará na sua 
contratação pelos agentes financeiros autorizados. A contratação dependerá de 
aprovação da análise de risco e da aprovação dos projetos em todas as 
instâncias e órgãos competentes, e sua adequação ao Programa Minha Casa 
Minha Vida. 
3.4. MUNICÍPIO DE CONTAGEM declara que o imóvel está completamente livre 
e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, respondendo, caso 
possuam, por todos os desembaraços de quaisquer ônus reais, pessoais, fiscais, 
judiciais, extrajudiciais, legais ou contratuais, dívidas, arrestos, sequestros, 
pensões ou hipotecas, ações trabalhistas, juizados especiais, taxas, impostos e 
restrições de qualquer natureza, aprovações e regularizações para a realização 
do empreendimento, discussões de posse ou domínio, das áreas constantes dos 
registros, bem como ocupações irregulares e interferências que possam 
comprometer o início das obras. 
3.5. Uma vez assinado os contratos de cada área, a contratada receberá a área 
residencial destinada ao projeto descrito através de formalização de Termo de 
Doação de Direito Real de Uso, com cláusula de reversão ao Município de 
Contagem em caso de não contratação do empreendimento com a instituição 
financeira. 
3.6. O empreendimento é isento dos tributos municipais usufruindo dos 
benefícios tributários e fiscais da legislação Municipal do Programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, nos termos da Lei Complementar número 065 de 07 de julho de 
2009, que institui o ”Programa Minha Casa, Minha Vida em Contagem”. Para fins 
tributários e fiscais o ISSQN (imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) não 
está embutido nos custos de venda dos imóveis. 
3.7. O registro do contrato de compra e venda e alienação fiduciária das 
unidades residenciais, e demais despesas cartorárias correlatas, bem como 
eventuais taxas de cadastro junto aos Bancos Oficiais, correrão por conta da 
construtora vencedora.  
3.8. As diligências cartorárias de responsabilidade da Construtora vencedora de 
cada área compreendem desde o registro na matrícula da área, do termo de 
concessão de direito real de uso, o registro do memorial de matrícula da obra de 
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cada área, até a emissão das matriculas individualizadas a serem entregues a 
cada adquirente final das unidades habitacionais, após a averbação do "habite-
se" e o registro do ato de instituição de cada condomínio, bem como da sua 
respectiva convenção. 
3.9. A empresa Contratada será responsável, em cada área, pela elaboração e 
apresentação dos projetos e documentos necessários à viabilização do 
empreendimento perante a Instituição Financeira, para fins de contratação da 
operação de crédito no âmbito do projeto “MINHA CASA MINHA VIDA”. 
3.10. No valor a ser recebido pela Contratada, através da concessão e do 
financiamento estarão inclusos todos os custos relativos à construção e custos 
de desmembramento e legalização do empreendimento, importâncias estas que 
deverão ser recebidas pela Contratada diretamente da Instituição Financeira. 
3.11. Cada unidade habitacional será constituída de 02 (dois) dormitórios, 1 sala, 
1 cozinha, área de serviço, 1 banheiro social, circulação, escadas de uso 
comuns, podendo, a critério da licitante, ser implantados elevadores, e deverá 
corresponder a uma área privativa mínima de 39m² (trinta e nove metros 
quadrados), devendo respeitar todas as normas dos Bancos oficiais no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida. 
 
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. A presente Chamada Pública não ensejará ônus financeiro ou orçamentário 
para o Município, haja vista que os recursos utilizados serão repassados 
diretamente pelo Banco Oficial à construtora selecionada. 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar do presente Chamamento Público os interessados que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
deste Edital, e que estejam devidamente habilitados junto à Caixa Econômica 
Federal, no âmbito dos programas de habitação de interesse social geridos pelo 
Ministério das Cidades com recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS e do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, e que 
satisfaçam, integralmente, as condições contidas neste Edital. 
5.2. O participante que pretender se fazer representar nesta seleção, deverá 
entregar juntamente com os envelopes, original ou cópia autenticada de 
procuração particular, com firma reconhecida em Cartório, ou pública, 
outorgando amplos poderes para o mandatário representar a participante nesta 
seleção. Quando o representante for titular da participante, deverá entregar o 
original ou cópia autenticada do documento que comprove tal condição. 
5.2.1. No caso de procuração particular esta deverá vir acompanhada de 
documento que comprove a titularidade do outorgante quanto aos poderes para 
outorgar procuração. 
5.2.2. Não poderá um mesmo representante legal ou um mesmo procurador 
representar mais de uma Construtora. 
5.3 – Para futura contratação da Construtora selecionada nos termos deste Edital 
junto ao agente financeiro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, deverão ser 
atendidas as normas internas daquele órgão, não cabendo ressarcimento, por 
parte da Prefeitura Municipal de Contagem, de quaisquer valores preliminares 
despendidos pela Construtora na elaboração de estudos, sondagens, projetos, 
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entre outros, para contratação ou em decorrência de sua negativa pelo agente 
financeiro conveniado. 
5.4 – As Construtoras participantes devem ter conhecimento das regras 
constantes neste Edital, das condições gerais e específicas do objeto deste 
Chamamento, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação e apresentação de sua documentação e 
integral cumprimento do contrato deste procedimento. 
5.5 – A participação da Construtora implica na aceitação integral e irretratável 
dos termos, condições e anexos deste Edital, bem como na observância das 
normas e regulamentos aplicáveis ao Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV. 
5.6. É vedada a participação direta e indiretamente de Construtoras: 
I – cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo sejam membros ou servidores 
da administração direta ou indireta da Administração Pública Federal, Estadual 
ou Municipal integrados ou não ao responsável direto pela execução dos 
serviços objeto da respectiva seleção; 
II – que estejam com o direito de conveniar ou contratar com a Administração 
Pública 
Federal, Estadual ou Municipal temporariamente suspenso e/ou que por estas 
tenham sido declaradas inidôneas; 
III – que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e/ou 
impedidas de conveniar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal; 
IV – que ela mesma esteja inadimplente junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou outra instituição operadora do PMCMV; 
V - que estejam relacionados, direta ou indiretamente, com operações 
enquadradas a empreendimento com problemas ou que apresente vício de 
construção pendente de solução, conforme consulta ao Cadastro Informativo de 
Pessoas Físicas e Jurídicas com Relacionamento com a CAIXA (CONRES) e à 
Relação de Firmas e Pessoas impedidas de operar no SFH (RPI); 
VI - esteja em processo de falência, concordata ou processo de recuperação 
judicial, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
5.7. - É vedada a participação de Construtora que: 
I – Possua pendência registrada no Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal – CADIN; 
II – Possua, no âmbito dos programas sob gestão do Ministério das Cidades, 
contratos firmados há mais de seis meses com obras não iniciadas, ou contratos 
com obras paralisadas por mais de seis meses, sem repactuação aprovada pela 
CAIXA; 
III – Apresentar pendências quanto à execução de obras de empreendimentos 
contratados no âmbito do Programa de Habitação de Interesse Social - Produção 
Social da Moradia do FNHIS, do Programa Crédito Solidário e dos programas 
oriundos do FGTS. 
V - Cujos dirigentes componentes da diretoria executiva: 
a) Possuam pendência registrada no Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal – CADIN; e 
b) Sejam eles mesmos, ou seus respectivos cônjuges ou companheiros bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
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agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, 
servidores públicos vinculados ao Conselho Gestor do FNHIS ou ao Conselho 
Curador do FDS ou ao Ministério das Cidades. 
c) Sejam membros ou servidores da administração direta ou indireta da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal integrados ou não ao 
responsável direto pela execução dos serviços objeto da respectiva seleção. 
 
6. DOS IMÓVEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
6.1. A relação de imóveis a serem disponibilizados para a construção dos 
empreendimentos deste Chamamento é a seguinte: 
- IMOVEL: Lote número11 (onze), da quadra número 41 (quarenta e um), do 
BAIRRO ÁGUA BRANCA, neste município, com área, limites e confrontações de 
acordo com a planta respectiva, registrado no CARTÓRIO DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA COMARCA DE CONTAGEM – MG, LIVRO NÚMERO 2, 
MATRÍCULA NÚMERO 105021. 
DESAPROPRIAÇÃO – R-4-105021 – (Prenotação número 367544), conforme 
Registro Geral em anexo. 
- Plantas: Conforme levantamento topográfico anexo ao Edital.  
 
7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
7.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório da presente Chamada Pública, protocolizando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao 
Presidente decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
7.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame. 
7.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o impugnante 
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 
até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da Chamada Pública. 
Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso 
do certame. 
 
8 – DOS ENVELOPES 
8.1. A Documentação necessária à Habilitação, bem como as Propostas 
Técnicas deverão ser apresentadas em envelopes distintos, até o dia 19/10/2017 
às 08:30 (oito horas e trinta minutos), devidamente protocolizados junto ao 
Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Contagem, com as devidas 
identificações, conforme abaixo: 
 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE Número 01 - DOCUMENTAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA Número 004/2017 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
ENVELOPE Número 02 - PROPOSTA TÉCNICA 
CHAMADA PÚBLICA NÚMERO 004/2017 
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9 – DA HABILITAÇÃO 
9. 1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados: 
a) em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo 
de cópia autenticada em Cartório, ou por servidor da administração municipal; 
b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipótese do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá 
ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que 
disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou 
regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 
(noventa) dias, a partir da data de sua emissão, ressalvadas as exceções 
previstas no edital; 
c) rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de 
modo a refletir seu número exato; 
9.2. A licitante deverá apresentar a comprovação de Habilitação para operação 
junto ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV através de declaração 
emitida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou pelo Ministério das Cidades 
comprovando que a Construtora está habilitada para operar junto ao PMCMV. 
9.2.2 – Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual;  
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de 
eleição de seus administradores; 
c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão ou entidade competente. 
9.2.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do partícipe, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 
443/2014. 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei número 5.452, 
de 1º de maio de 1943. (CNDT) 
9.2.4 - Qualificação Econômico Financeira: 
9.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, 
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do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS  DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha 
substituir. 
1 – Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente, assinado pelo contador. 
2 – O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa, 
ou em cópia reprográfica de seu “Termo de Abertura”, comprobatório de registro 
na Junta Comercial.  
Serão aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
I - Sociedades regidas pela Lei número 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
fornecedor. 
II - Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime 
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do 
Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em 
outro órgão equivalente; 
III. no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá 
ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do 
último Exercício, exigível na forma da lei; 
IV - sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
do fornecedor, ou em outro órgão equivalente; 
9.2.4.2. A boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Liquidez Geral 
(ILG) superior a 1,0 (hum) resultantes da aplicação da seguinte fórmula, e 
apresentados na forma do Anexo III, devidamente assinado pelo contador 
responsável: 
ILG AC + RLP, em que: 
PC + ELP 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
a) Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for 
inferior a 1,0. 
Os documentos relativos ao item 10.2.3, deverão ser apresentados contendo 
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou 
mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, 
permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do 
nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC – são indispensáveis. 
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9.2.4.3. O Balanço Patrimonial e demonstrações apresentados para fins de 
habilitação após o dia 30 de abril do corrente ano será obrigatoriamente o do 
exercício imediatamente anterior. 
9.2.4.4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica; 
9.2.5 Qualificação técnico profissional 
a) Prova de registro de inscrição da Empresa junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, CAU e/ou ARR. 
b) Capacitação técnico-profissional comprovada através de pelo menos uma 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no 
CREA, em nome e profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante 
do quadro permanente da licitante, comprovando a sua responsabilidade técnica 
na execução de obra com características semelhantes ao objeto da licitação. 
b.1) A Comprovação de vínculo do (s) profissional (is) ao quadro permanente 
poderá ser por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço 
ou compromisso de, caso a empresa seja vencedora, assumir a 
responsabilidade técnica do objeto da licitação. 
c) Certificado “A” de qualificação no Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat / PBQP-H. 
9.2.6. Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição 
Federal; 
9.2.7 Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito; 
9.2.8 Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital 
bem como a observância das normas e regulamentos aplicáveis ao Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
9.2.9 Declaração de que se compromete para assinatura do contrato junto à 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL fazer constar em seu Estatuto as seguintes 
ações, além de definir, dentre as competências dos membros, o responsável por 
autorizá-las: 
9.2.10 Declaração de visita técnica ou Declaração que não realizou visita técnica, 
mas declara conhecer os imóveis não podendo alegar qualquer 
desconhecimento, dando por precluso o direito a qualquer impugnação referente 
às condições do terreno. 
§1º Os interessados em participar da presente chamada pública deverão realizar 
visita técnica junto ao local das obras e esta ocorrerá até o último dia útil que 
antecede a abertura dos envelopes de credenciamento, ou seja, até o dia 18 de 
outubro de 2017. A visita deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos através do telefone: (31) 3911.9374 ou diretamente 
na secretaria, que está localizada na Rua Madre Margherita Fontanaresa, 
número 432, 3º e 4º andares, Bairro Eldorado, Contagem, Minas Gerais, no 
horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Após realização da visita 
técnica as Servidoras designadas para acompanhar a visita técnica emitirão 
declaração comprovando que a licitante realizou a visita técnica. 
§2º Os licitantes que entenderem ser desnecessária as visitas técnicas deverão 
apresentar, junto ao envelope de credenciamento, declaração, emitida pelo 
Responsável Técnico da empresa, que conhece o imóvel e assume as 
responsabilidades da não realização da visita técnica, não podendo se eximir de 
qualquer responsabilidade ou alegar qualquer questionamento técnico pelo fato 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

  

de não ter realizado a visita. Esta declaração implicará na assunção do risco, por 
ventura existente, porém suprirá a declaração prevista no item 6.2. 
9.2.11. As empresas participantes que não apresentarem a documentação 
exigida, apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10 – DA PROPOSTA TÉCNICA 
10.1. A proposta técnica deverá ser elaborada em língua portuguesa, digitada ou 
datilografada ou manuscrita legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante dos 
partícipes. 
10.2. Deverá ser apresentado no envelope número 02 – Proposta Técnica, 
documentação mínima necessária para composição técnica, bem como quadro 
para aferição de pontuação dos critérios apresentados no item 11 deste Edital. 
10.3. Os proponentes deverão apresentar junto ao envelope 2, o Anteprojeto 
arquitetônico, onde deverá constar áreas das unidades habitacionais, plantas 
dos pavimentos térreo e superior, cortes longitudinais e transversais (mínimo 1 
(um) de cada), fachadas, o cronograma físico das obras do empreendimento, em 
prazos tecnicamente viáveis. 
10.4. Os proponentes deverão apresentar Planilha de custos contendo, no 
mínimo preço total proposto para as obras, por unidade habitacional, 
contemplando edificação (produção) e infraestrutura interna condominial 
(quando for o caso), incluindo o custo da fração ideal de terreno e da 
infraestrutura externa aos condomínios; 
10.5 A Comissão Especial poderá solicitar do proponente a apresentação das 
Composições de Preços Unitários, memórias de cálculo e demais informações 
necessárias à verificação da exequibilidade e compatibilidade dos preços 
contidos na Proposta Comercial. 
10.6. Juntamente com a proposta técnica, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 
a) Certidão de Registro no CREA; 
b) Comprovação de que pelo menos 300 unidades habitacionais foram 
construídas ou estão em fase de construção no Programa Habitacional Minha 
Casa Minha Vida que deverá ser atestado através da apresentação de cópias 
dos contratos firmados com as entidades financeiras. Os contratos somente 
poderão ser utilizados, nesta licitação, por uma única empresa licitante. Caso o 
mesmo seja apresentado por mais de uma licitante, o mesmo não será 
considerado como documento comprobatório da qualificação técnica requerida 
por todas as empresas que o utilizarem; 
c) Comprovação através de ofício a ser expedido pela Caixa Econômica Federal 
da habilitação da empresa para operar com a mesma (análise de risco efetuada 
pela CEF - GERIC), com prazo de validade não expirado e que contenha a 
informação do rating (classificação). 
 
11 – DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
11.1. Para efeito de se estabelecer a ordem de classificação das Construtoras 
selecionadas em relação ao empreendimento, a proposta técnica será pontuada 
de acordo com os seguintes critérios: 
Quadro 1 
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ITEM QUESITOS TÉCNICOS PONTOS 
TOTAIS 

PROJETO 

Maior somatório de áreas construídas de 
edificações com fins residenciais, no PMCMV – 
Faixa 1, (superiores ao do edital) executados no 
estado de Minas Gerais, obtidas através dos 
Atestados de Acervo Técnico fornecido pelo 
CREA e/ou comprovantes de obras contratadas 
concluídas ou em andamento, ambos em nome 
exclusivo da construtora. 

De 1 a 10 pontos 

Entradas independentes de pedestres, PNE, 
veículos, serviços e uso de pilotis. De 1 a 10 pontos 

Projeto de implantação urbanístico que atenda 
as normas técnicas e privilegie as condições de 
inserção social, insolação acessibilidade e 
ventilação (Estudo Preliminar).  

De 1 a 10 pontos 

Especificações das unidades habitacionais 
superiores às mínimas exigidas. 

De 1 a 10 pontos 

Acessibilidade nos apartamentos. De 1 a 10 pontos 

Total   Máximo 50 
pontos 

 
Obs. A pontuação prevista no quadro acima discriminado obterá a pontuação de 
1 a 10, que será avaliada pela Comissão Especial designada no item 1.4 e será 
o resultado da média simples do somatório da pontuação atribuída por cada 
membro a cada item. 
Obs2: Os participantes deverão obter a pontuação mínima de 30 pontos para 
serem considerados classificados. 
11.2. A classificação far-se-á em ordem decrescente conforme pontuação e será 
declarada selecionada a empresa que atingir a maior pontuação. 
11.3. Ocorrendo empate entre as empresas classificadas, o desempate se dará 
por sorteio simples. 
 
12 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
12.1. Os envelopes “Documentação” e “Proposta Técnica” deverão ser 
entregues à Comissão de Licitação até a data e horário acima especificados. 
12.1.1. Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou 
proposta técnica será recebido pela Comissão, devendo, neste caso, ser o fato 
consignado na respectiva ata. 
12.2. Os envelopes contendo a documentação, que se refere à habilitação, serão 
abertos na presença dos interessados que procederá à conferência de validade 
da referida documentação e demais exigências decorrentes deste Edital, sendo 
devidamente rubricados pelos partícipes e pelos membros da Comissão. 
12.3. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente poderá suspender a 
reunião para análise dos documentos de habilitação, ou proceder diligências 
sobre aspectos apontados pelos interessados ou considerados fundamentais 
pela própria Comissão para dirimir dúvidas. 
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12.4. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de 
“Propostas Técnica”, continuarão lacrados e serão rubricados pelos membros da 
Comissão e pelos partícipes, ficando sob a guarda da Comissão para abertura 
em outra reunião, cuja data deverá ser indicada na respectiva Ata de Abertura 
ou através de comunicação publicada no Quadro de Avisos afixado no saguão 
da Prefeitura. 
12.5. Concluído o exame da documentação serão relacionados os partícipes 
julgados inabilitados, aos quais serão devolvidos os “Envelopes Proposta 
Técnica”, desde que não tenha havido recurso, ou se ocorrido, após a sua 
denegação. 
12.6. Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo 
para interposição de recurso, ou tenha havido desistência formal de sua 
apresentação, ou ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, 
proceder-se-á à abertura dos Envelopes Proposta de Técnica. 
12.7. Qualquer declaração, contestação ou impugnação apresentadas pelas 
partícipes, deverá constar das respectivas Atas, as quais deverão ser, 
obrigatoriamente, assinadas pelos membros da Comissão e representantes dos 
partícipes. Ocorrendo recusa à assinatura por qualquer partícipe, tal fato deverá 
ser registrado na Ata. 
 
13 – DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO 
13.1 – Após a seleção, O Município de Contagem, encaminhará para a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL o Termo de Seleção com a relação de classificação 
das Construtoras interessadas, sendo de total responsabilidade do agente 
financeiro a seleção definitiva da empresa para fins de contratação. 
13.2 – A classificação das Construtoras participantes desta Chamada Pública, 
não implicará na sua contratação pelo agente financeiro. A contratação 
dependerá da aprovação, pelo agente financeiro, dos projetos e documentos 
pertinentes à referida Chamada Pública, e sua adequação às diretrizes do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 
13.3 A empresa selecionada deverá apresentar à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão do Termo de 
Seleção, a proposta contendo a documentação completa e o projeto para análise 
e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 
conforme regramento estabelecido pelo Ministério das Cidades. 
13.3.1 – Após apresentação da documentação completa a empresa terá prazo 
máximo de 15 dias para eventuais correções exigidas pelo agente financeiro e 
assinatura do contrato. 
13.4 – Findo o prazo estipulado, caso a empresa classificada em primeiro lugar 
ainda não tenha apresentado a documentação completa, poderá ser convidada 
a empresa que se classificou em segundo lugar nesse processo de escolha 
assim, sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação. 
13.5 – A Classificação das empresas realizada nesta Chamada Pública, somente 
terá eficácia se for celebrado contrato no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida entre a empresa credenciada e o agente financeiro, não cabendo ao 
Município nem a instituição financeira ressarcir a empresa por qualquer valor 
despendido. 
13.6 – De todas as reuniões de abertura dos envelopes lavrar-se-á ata 
circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será 
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assinada pela Comissão de Licitação pelos membros da Comissão Especial e 
pelos representantes credenciados presentes. 
13.7 – É facultada as Comissões ou à autoridade competente, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento licitatório, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar da 
proposta. 
13.8 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes 
deste Edital e seus anexos, não podendo invocar qualquer desconhecimento 
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação. 
13.9 – O partícipe, cujo representante apresentar-se ao local de realização da 
sessão pública após abertura do primeiro envelope “habilitação” ou “proposta 
técnica” será considerado retardatário. Nesta hipótese admitir-se-á sua 
participação tão-somente como ouvinte. 
 
14. DOS RECURSOS 
14.1 – Das decisões proferidas pela Comissão, caberá recurso no prazo de 3 
(três) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, nos casos 
de: 
a) habilitação ou inabilitação; 
b) Julgamento da proposta técnica. 
14.2. – Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, interpostos 
mediante petição datilografada ou digitada, devidamente arrazoada e subscrita 
pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Para esclarecimentos referentes ao objeto deste edital, entrar em contato 
com Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no horário das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 
15.2. O prazo previsto para a conclusão do objeto deste credenciamento será de 
até 24 (vinte e quatro) meses para cada uma das áreas previstos no presente 
edital, contados da data da assinatura de, no mínimo 70% (setenta por cento) 
dos contratos de venda de unidades imobiliárias, entre os mutuários e a 
Instituição Financeira. 
15.3. Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes da interpretação do Edital 
deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Contagem, Departamento de 
Licitação, Praça Presidente Tancredo Neves, número 200 – Camilo Alves, ou 
pelo telefone (31) 3352.5135, ou ainda através do e-mail: 
cpl.contagem@contagem.mg.gov.br , até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes. 
15.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação em 
conjunto com a comissão especial criada por esta finalidade. 
15.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem, com exclusão de qualquer 
outro, para a propositura de qualquer ação referente ao presente Chamamento 
Público. 
É parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Justificativa técnica 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

  

ANEXO III - Apuração Contábil Financeira do Índice de Liquidez 
ANEXO IV – Matrícula das Áreas 
ANEXO V – Levantamentos Planialtimétricos 
ANEXO VI - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal 
ANEXO VII - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação; 
ANEXO VII - Declaração de concordância com todos os termos deste edital bem 
como a observância das normas e regulamentos aplicáveis ao programa minha 
casa minha vida; 
ANEXO VIII - Declaração de que se compromete para assinatura do contrato 
junto à caixa econômica federal fazer constar em seu estatuto as seguintes 
ações, além de definir, dentre as competências dos membros, o responsável por 
autorizá-las: 
ANEXO IX - Declaração de Visita Técnica 
ANEXO X- Declaração que não realizou visita técnica, mas declara conhecer os 
imóveis não podendo alegar qualquer desconhecimento, dando por precluso o 
direito a qualquer impugnação referente às condições do terreno 
ANEXO XI - Minuta do Termo de Seleção 
 
 
 

Contagem, 14 de setembro de 2017. 
 
 

Jáder Luís Sales Júnior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO 
Seleção de proposta de empresa do ramo da construção civil, com comprovada 
capacidade técnica para a construção do empreendimento habitacional (habitação de 
interesse social), com previsão de 32 (trinta e duas) unidades residenciais, destinado 
ao público alvo definido para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com 
renda mensal de até 03 (três) salários mínimos, em terreno doado ao FAR, pelo 
município de Contagem/MG. 
 
JUSTIFICATIVA 
O presente Termo de Referência se faz necessário tendo em vista a escassez de 
moradias dignas para a população, o que leva às ocupações irregulares, aumentando 
o déficit habitacional e, consequentemente, a ocupação urbana. 
Direitos fundamentais, como o de morar com dignidade, estão sendo violados, a exigir 
uma postura municipal, utilizando-se do principal programa do Governo Federal, o 
PMCMV.  
O Chamamento público justifica-se pelo déficit habitacional do município de 
Contagem, de, aproximadamente, 14 mil moradias para famílias de baixa renda ou 
em situação precária de habitabilidade. 
O empreendimento habitacional previsto neste Chamamento Público será edificado 
em terreno doado ao FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, pelo 
município de Contagem e será contratado após análise e aprovação da CEF, 
respeitadas as normas do PMCMV. 
Assim, diante da necessidade de melhorar a qualidade de moradia dos Contagenses, 
mister a realização do Chamamento Público aqui defendido.  
ESPECIFICAÇÕES  
Através do Chamamento Público, serão habilitadas e classificadas as construtoras 
que apresentem propostas de empreendimento habitacional para contratação no 
âmbito do PMCMV, que será edificado em terreno doado ao FAR pelo município de 
Contagem, conforme normas estabelecidas no Edital de Chamamento Público, sem 
prejuízo das exigências da CEF. 
 
LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
Prefeitura Municipal de Contagem, Minas Gerais. 
CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A ser definido pela CEF 

FOLHA: 02/02 
PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA 
Não há garantia visto não haver contrato com esta administração. 
GESTOR DO CONTRATO 
Orville Napoli - Secretário Adjunto Executivo de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO II – JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 

OBJETO:    
 
SELEÇÃO DE PROPOSTA DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A 
CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL (HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL), COM PREVISÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES 
RESIDENCIAIS, DESTINADO AO PÚBLICO ALVO DEFINIDO PARA O 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, COM RENDA MENSAL DE 
ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, EM TERRENO DOADO AO FAR, PELO 
MUNICÍPIO DE CONTAGEM, MINAS GERAIS. 
 
Trata-se de Edital para Chamamento Público visando a seleção de empresa do 
ramo da construção civil para a construção do empreendimento imobiliário 
(habitação de interesse social), com previsão de entrega de 32 (trinta e duas) 
unidades residenciais, destinado ao público alvo definido para o “Programa 
Minha Casa Minha Vida” – PMCMV, mediante doação de área pública para a 
construção e instituição de condomínios residenciais e multifamiliares, 
compreendendo 32 (trinta e dois) apartamento por área, com área útil mínima 
por unidade de 39 m² (trinta e nove metros quadrados), dispostos em blocos de 
apartamento de 04 (quatro) andares, compreendido pelo térreo e mais 03 (três) 
pavimentos por bloco. 
 
O PMCMV, regulamentado pela Lei n. 11.977 de 07/07/2009, com as alterações 
trazidas pela Lei n. 12.424/2011, e observância da Portaria Ministério das 
Cidades n. 168/2013, tem como objetivo a aquisição e construção ou 
requalificação de empreendimentos habitacionais com recursos transferidos ao 
FAR, possibilitando a disponibilidade de imóveis destinados à alienação pelas 
famílias de baixa renda. 
 
Pelo Chamamento Público a administração seleciona e encaminha para a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL a relação de classificação das construtoras 
interessadas, sendo de total responsabilidade do agente financeiro a seleção 
definitiva da empresa para fins de contratação. 
 
Na intenção de fomentar a realização do PMCMV no município, foi aprovada a 
Lei Complementar n. 083 de 12 de abril de 2010 que, em seu artigo 1º estabelece 
que:  
“Art. 1º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a repassar ao Fundo de 
Arrendamento - FAR, regido pela Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 
2001, representado pela Caixa Econômica Federal, responsável pela sua gestão 
e pela operacionalização do Programa Minha Casa, Minha Vida, recursos por 
meio de aporte financeiro ou doação de bens imóveis públicos de propriedade 
do Município para viabilizar a produção de unidades habitacionais destinadas a 
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famílias com renda familiar mensal de até três salários mínimos, em 
empreendimentos enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida.” 
 
Igualmente, a Lei n. 8.666/93, art. 17, inciso I, letra ‘f’, autoriza a “alienação 
gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou 
entidades da administração pública”. 
 
A efetivação desta parceria se dará por meio do Chamamento Público, onde 
serão habilitadas e classificadas as construtoras que apresentem propostas de 
empreendimento habitacional para contratação no âmbito do PMCMV, conforme 
normas estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, sem prejuízo das 
exigências da CEF. 
 
O empreendimento habitacional previsto neste Chamamento Público será 
edificado em terreno doado ao FAR - FUNDO DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL, pelo município de Contagem e será contratado após análise e 
aprovação da CEF, respeitadas as normas do PMCMV. 
 
O Chamamento público justifica-se pelo déficit habitacional do município de 
Contagem, de, aproximadamente, 14 mil moradias para famílias de baixa renda 
ou em situação precária de habitabilidade. 
 
Como resultado da escassez de moradias dignas para a população, as 
ocupações irregulares começam a tomar conta das cidades, aumentando o 
déficit habitacional e, consequentemente, a ocupação urbana. 
 
Direitos fundamentais, como o de morar com dignidade, estão sendo violados, a 
exigir uma postura municipal, utilizando-se do principal programa do Governo 
Federal, o PMCMV.  
 
Pelo até aqui exposto, verificada a necessidade de melhorar a qualidade de 
moradia dos Contagenses, mister a realização do Chamamento Público aqui 
defendido.  
 
Nestes termos pede e espera deferimento.  
 
Atenciosamente. 
 
REINALDO ALVES COSTA NETO 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
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ANEXO III – APURAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA DO ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 

APURAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

DESCRIÇÃO VALOR R$ 

Ativo Circulante 

Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante 

Exigível a Longo Prazo 

ILG = AC + RLP 

_______________________ = _____________________ = ____ 

PC + ELP 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL APURADO 

Nome do Contador: _________________________CRC: ___________ 

Assinatura: ________________________ Data: ____/____/____ 

Nome do responsável pela empresa: ___________________________ 

Assinatura: ________________________ Data: ____/____/____ 

 

OBS: Caso o licitante seja optante pelo regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e apresente a declaração de 
Imposto de Renda em substituição ao balanço patrimonial, obrigatoriamente, 
deverá apresentar os documentos contábeis que subsidiam e comprovam os 
valores utilizados na apuração do índice de liquidez acima. 
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ANEXO IV – MATRÍCULA DAS ÁREAS 
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ANEXO V – LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO 
XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 
7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À Prefeitura de Municipal de Contagem  

Comissão Permanente de Licitações 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através 
de seu 

Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins do inciso XXXIII do 
artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

  

Licitante 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INNEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

À Prefeitura de Municipal de Contagem  

Comissão Permanente de Licitações 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
_________________________________________________, nº ____, 
(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), 
declara para fins legais inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

Licitante 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM TODOS OS 
TERMOS DO EDITAL, BEM COMO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E 
REGULAMENTOS APLICÁVEIS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM TODOS OS TERMOS DESTE 
EDITAL BEM COMO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E REGULAMENTOS 
APLICÁVEIS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

À Prefeitura de Municipal de Contagem  

Comissão Permanente de Licitações 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através 
de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins legais a 
concordância com todos os termos deste Edital bem como a observância das 
normas e regulamentos aplicáveis ao Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

Licitante 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE QUE SE COMPROMETE A ASSINAR 
CONTRATO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAZER CONSTAR 

EM SEU ESTATUTO AS SEGUINTES AÇÕES, ALÉM DE DEFENIR, 
DENTRE AS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS, O RESPONSÁVEL POR 

AUTORIZÁ-LAS: 
 

DECLARAÇÃO DE QUE SE COMPROMETE PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAZER CONSTAR EM 
SEU ESTATUTO AS SEGUINTES AÇÕES, ALÉM DE DEFINIR, DENTRE AS 
COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS, O RESPONSÁVEL POR AUTORIZÁ-LAS 

À Prefeitura de Municipal de Contagem  

Comissão Permanente de Licitações 

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 
____________________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através 
de seu Diretor ou Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins legais a que 
se compromete para assinatura do contrato junto à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL fazer constar em seu Estatuto as seguintes ações, além de definir, 
dentre as competências dos membros, o responsável por autorizá-las: 

 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

Licitante 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaro, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o Sr. 
_________________ portador da Carteira de Identidade n. 
________________________, expedida pelo (a) ................................... em 
__/__/__, representando a Empresa _________________, compareceu ao local 
onde será executado o objeto da Licitação em epígrafe, tomando conhecimento 
de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir 
sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a execução do objeto da 
Licitação. 

 

 

 

Local, ............ de ............................... de 2017. 

 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

MUNICÍPIO DE CONTAGEM  
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO REALIZOU VISITA TÉCNICA, 
MAS DECLARA CONHECER OS IMÓVEIS, NÃO PODENDO ALEGAR 

QUALQUER DESCONHECIMENTO, DANDO POR PRECLUSO O DIREITO A 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DO TERRENO 

 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO REALIZOU VISITA TÉCNICA, MAS DECLARA 
CONHECER OS IMÓVEIS NÃO PODENDO ALEGAR QUALQUER 
DESCONHECIMENTO, DANDO POR PRECLUSO O DIREITO A QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO REFERENTE ÀS CONDIÇÕES DO TERRENO. 

 

____________________________, portador do CPF_________________ e do 
RG ________________ representante legal da empresa 
_________________________ CNPJ_______________________, declara, 
para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que não realizou visita 
técnica, mas conhece os imóveis objetos da execução dos projetos, não 
assumindo todo e qualquer risco por ventura existente, não podendo alegar 
qualquer desconhecimento, dando por precluso o direito a qualquer impugnação 
referente às condições do terreno. 

. 

 

 

Local, ............ de ............................... de 2017 

 

 

RESPONSÁVEL 
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ANEXO XI – MINUTA DO TERMO DE SELEÇÃO 
 

MINUTA DO TERMO DE SELEÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA N. ______ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ___________ 

Aos ___( ) dias do mês de ______ de ______, na sala de licitações, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, 
nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. _______________, com 
fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, Processo Administrativo n. 
_______________, em face da classificação das propostas apresentadas na 
CHAMADA PÚBLICA N. _____________ por deliberação das Comissões de 
Licitação e Comissão técnica Especial, e devidamente ratificada pelo Prefeito 
Municipal, classifica as Construtoras partícipes da presente seleção, conforme 
quadro abaixo: 

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 

EMPRESA CLASSIFICADA 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

01 - DO OBJETO: 

Constitui objeto desta Chamada Pública a Seleção de empresa do ramo da 
construção civil, para construção de empreendimento imobiliário (habitação de 
interesse social) em razão do programa Minha Casa Minha Vida, conforme a Lei 
Federal nº 11.977 de 07 de julho de 2009. 

02 – DA CONTRATAÇÃO: 

02.1 – A contratação da selecionada será efetivada pela Instituição Financeira 
competente; 

02.02 - A classificação das Construtoras participantes desta Chamada Pública, 
não implicará na sua contratação pelo agente financeiro. A contratação 
dependerá da aprovação, pelo agente financeiro, dos projetos e documentos 
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pertinentes à referida Chamada Pública, e sua adequação às diretrizes do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 

02.03 – A empresa selecionada deverá apresentar à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de 
Seleção, a proposta contendo a documentação completa e os projetos para 
análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida, conforme regramento estabelecido pelo Ministério das Cidades. 

02.04 – Após apresentação da documentação completa a empresa terá prazo 
máximo de 30 dias para eventuais correções exigidas pelo agente financeiro e 
assinatura do contrato. 

02.05 – Findo o prazo estipulado, caso a empresa classificada em primeiro lugar 
ainda não tenha apresentado a documentação completa, poderá ser convidada 
a empresa que se classificou em segundo lugar nesse processo de escolha 
assim, sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação. 

3 – DA VALIDADE DA SELEÇÃO 

A Classificação das empresas realizada nesta Chamada Pública, somente terá 
eficácia se for celebrado contrato no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida entre a empresa credenciada e o agente financeiro, não cabendo ao 
Município nem a instituição financeira ressarcir a empresa por qualquer valor 
despendido. 

4 – SUMISSÃO ÀS CLÁUSULAS PREVISTAS NO EDITAL 

Fica a empresa Classificada submetida a todas as condições previstas na 
Chamada Pública ______, derivado do Processo Administrativo _______. 

 

Contagem, ____ de _______ de ______ 

____________________________ 

Prefeito Municipal de Contagem  

______________________ 

SIGNATÁRIAS 
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DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA RELATIVA AO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ________/______. 

Reconheço e RATIFICO a CHAMADA PÚBLICA para Seleção de empresa do 
ramo da construção civil, para construção de empreendimento imobiliário 
(habitação de interesse social) em razão do programa Minha Casa Minha Vida, 
conforme a Lei Federal nº 11.977 de 07 de julho de 2009. 

 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO CLASSIFICADA 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

 

Modelo, aos ___ de __________ de _____. 

 

 

Prefeito Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


