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EXTRATO DO PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019 
 

 
Fundamentação: 

 

 

Este Chamamento reger-se-á pela legislação e normas vigentes especificas do Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 com as alterações 
posteriores; Lei 10.188 de 12 de fevereiro de 2001, modificada pela Lei n. 10.589, de 14 
de abril de 2004; Decreto 7.499 de 16 de junho de 2011 e alterações; Instrução Normativa 
do Ministério das Cidades nº 42, de 28 de dezembro de 2018 e alterações; Resolução do 
Conselho Curador do FGTS nº 702, de 4 de outubro de 2012 e alterações; Lei nº 13.019 de 
31 de julho de 2014, no que couber; subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93; pelas 
normas estabelecidas pelo Agente Financeiro para aprovação do empreendimento/Empresa 
Interessada; pela Legislação Municipal local; pelas demais normas pertinentes e pelas 
condições estabelecidas neste Edital. 

Objeto: 

O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil 
interessada em elaborar Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as 
obras de empreendimento habitacional com unidades comerciais e/ou de serviços, 
preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, 
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou 
programa que o substituir, bem como unidades de livre comercialização, em terreno de 
propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), 
denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem 
direita do córrego segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 
hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

Contrapartida: 

A empresa selecionada deverá aportar à título de contrapartida pelo menos 10% (dez por 
cento) das unidades habitacionais em favor da Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários (AMHASF) que serão destinadas ao atendimento de famílias com renda de até 3 
(três) salários mínimos. Essas unidades habitacionais devem seguir o mesmo padrão 
arquitetônico das demais unidades que forem destinadas ao Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV, com recursos do FGTS ou programa que o substituir. 

Processo n°: 

 
24549/2019-37 

 
SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

Data: 

 
04/12/2020 
 

Hora: 
 
08:30 horas 

Local: 
 

Sala de Reuniões da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), Rua 
Iria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, Campo Grande/MS.  

 
OBTENÇÃO DO EDITAL 

Custo do Edital: 
Gratuito 

Local de 
Retirada: 

 

O edital encontra-se disponível para retirada na Divisão de Apoio Administrativo e 
Operacional da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), 
Rua Iria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, Campo Grande/MS, a partir da 
publicação até o dia 13/11/2020, das 8h às 13h, e estará disponível no sítio oficial 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande de forma permanente, que poderá ser 
acessado pelo seguinte link 
http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-
0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/ 
 

 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019 

 
PREÂMBULO 
 
A AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF), autarquia integrante da 
administração indireta do Poder Executivo Municipal de Campo Grande/MS, criada pela Lei Municipal n. 4620, de 8 de 
março de 2008, alterada pela Lei Municipal n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017 e pela Lei n. 6.360, de 12 de dezembro de 
2019, dotada de personalidade jurídica de Direito Público Interno, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e 
financeira, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 09.491.273/0001-50, neste ato, representada pelo seu Diretor-Presidente, 
ENEAS JOSE DE CARVALHO NETTO, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento Público, designada pela Portaria 
“PE” EMHA n. 05/2019, de 07/03/2019, publicada no DIOGRANDE, no dia 08/03/2019, TORNA PÚBLICO, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO, objetivando a seleção de empresa do ramo 
da construção civil para a elaboração de anteprojeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico e a produção de unidades 
habitacionais verticais de interesse social com comércio e/ou serviços, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – 
PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como unidades de livre comercialização, através das 

Instituições Financeiras Oficiais Federais (IF), na qualidade de Agentes Executores do Programa. 
 
O edital encontra-se disponível para retirada na Divisão de Apoio Administrativo e Operacional da Agência Municipal de 
Habitação, Rua Iria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, Campo Grande/MS, e estará disponível, de forma permanente, no 
sítio oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do link 
http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-
vida-faixas-15-e-2/ 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Chamamento reger-se-á pela legislação e normas vigentes especificas do Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 com as alterações posteriores; Lei 10.188 de 12 
de fevereiro de 2001, modificada pela Lei n. 10.589, de 14 de abril de 2004; Decreto 7.499 de 16 de junho de 2011 e 
alterações; Instrução Normativa do Ministério das Cidades nº 42, de 28 de dezembro de 2018 e alterações; Resolução do 
Conselho Curador do FGTS nº 702, de 4 de outubro de 2012 e alterações; pela Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no 
que couber; subsidiariamente a Lei Federal nº 8666/93; pelas normas estabelecidas pelo Agente Financeiro para 
aprovação do empreendimento/Empresa Interessada; pela Legislação Municipal local; pelas demais normas pertinentes 
e pelas condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 
anteprojeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com 
unidades comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região 
Urbana do Centro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa 
que o substituir, bem como unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma 
chácara situada na margem direita do córrego segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área 
de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 
1.2. A área onde serão construídas as unidades habitacionais, de propriedade da Agência Municipal de Habitação e 

Assuntos Fundiários (AMHASF), será doada à empresa selecionada ou aos beneficiários, como contrapartida do 
Município de Campo Grande, por meio do Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo 
Grande - VIVA CAMPO GRANDE II, respeitando a proporcionalidade das áreas destinadas ao comércio e as de 
livre comercialização. 

 
1.3. A Empresa Selecionada será responsável pela elaboração, aprovação e execução de todos os estudos e projetos 

definidos pelos órgãos competentes para obtenção de todas as licenças necessárias, bem como, projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e complementares dos empreendimentos que serão propostos. 

 
1.4. A Empresa Selecionada deverá providenciar todos os projetos que se fizerem necessários, conforme especificado 

no presente Edital e no seu Termo de Referência (ANEXO II), responsabilizando-se por suas aprovações em todas 
as instâncias e órgãos competentes e sua adequação ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos 
do FGTS, ou programa que o substituir. 

 
1.5. A empresa interessada deverá apresentar na data e hora constantes no item 9.1 deste edital, anteprojeto do 

empreendimento contendo sua concepção urbanística e paisagística, bem como as unidades habitacionais 

verticais e suas fachadas ativas destinadas ao comércio e/ou serviços, conforme especificações mínimas 
constantes do ANEXO II deste edital.  

 
1.6. As empresas interessadas arcarão com todos os custos relativos à apresentação de sua proposta. 
 
1.7. Deverão ser construídas, no mínimo, 700 (setecentas) unidades habitacionais, devendo a proposta atender a 

maior quantidade de unidades habitacionais visando melhor aproveitamento da área. 
 

http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
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1.8. Excluindo-se as unidades destinadas à contrapartida, das a serem construídas, no mínimo 70% (setenta por 
cento) deverão ser destinadas a atender famílias que se enquadrem na Política Municipal de Habitação, com 
renda de até 5 (cinco) salários mínimos (inciso V do art. 25 da Lei Complementar n. 109/07). As unidades não 
contratadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o 
substituir, serão de livre escolha do incorporador, desde que residenciais em condomínio vertical, e poderão 
estar em terrenos e condomínios diferentes das unidades do PMCMV. 
 

1.9. Deverão ser destinados de 2000m² a 4000m² de área construída a empreendimentos comerciais e/ou de serviços 
compatíveis ao médio e pequeno porte atendendo ao conceito de fachada ativa, cujos imóveis serão de livre 
negociação pela empresa selecionada. 

 
1.10. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) realizará o cadastramento e sorteio de 

interessados em adquirir imóveis pelo Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou 
programa que o substituir, cuja relação será entregue para a empresa selecionada que deverá dar prioridade de 
atendimento às famílias, conforme ordem do sorteio, bem como aprovação do órgão financiador de acordo com 
seus respectivos critérios. 

 

1.11. As unidades referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que 
o substituir, deverão ser contratadas com 100% da demanda viabilizada para pessoas físicas. 

 
1.12. O empreendedor poderá modular o empreendimento Minha Casa Minha Vida - MCMV, desde que cada fase 

contenha no mínimo 200 unidades residenciais, e a data da contratação da última fase junto à instituição 
financeira não supere 2 (dois) anos a partir da primeira contratação, podendo ser prorrogado por mais 18 meses, 
mediante justificativa e avaliação. 
 

 
1.13. A doação do terreno destinado à faixa de livre negociação só ocorrerá: 

 
1.13.1. Mediante a autorização legislativa a ser solicitada junto à câmara municipal fora do período eleitoral; 
 
1.13.2. Após a contratação junto à instituição financeira de 100% (cem por cento) das unidades destinadas à 
contrapartida. 
 
 

2. DA CONTRAPARTIDA 
 

2.1. A empresa selecionada deverá aportar à título de contrapartida, no mínimo, 10% (dez por cento) das unidades 
habitacionais para a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) que serão destinadas ao 
atendimento de famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos. Essas unidades habitacionais devem seguir 
o mesmo padrão arquitetônico das demais unidades que forem destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida 
- PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir. 

 
 
3. VALOR 

 
3.1. Os valores máximos de aquisição das unidades habitacionais, que deverão atender as especificações técnicas da 

legislação pertinente, seguirão os normativos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do 
FGTS, ou programa que o substituir, exceto a faixa de livre comercialização. 

 
3.2. Na hipótese de alterações ou substituição do Programa Minha Casa Minha Vida, deverão ser adotadas, como 

referência, as novas linhas de financiamento previstas pelo Programa que o substituir. 
 
 
4. COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO CHAMAMENTO E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE 

 
4.1. A qualquer tempo, antes da data limite para a entrega dos envelopes, a Agência Municipal de Habitação e 

Assuntos Fundiários (AMHASF), por qualquer motivo, por sua própria iniciativa ou em resposta a um 
questionamento ou impugnação, publicará esclarecimento/retificação no Diário Oficial da União, no Diário Oficial 
do Estado e no Diário Oficial do Município de Campo Grande - DIOGRANDE, o qual deverá ser consultado 
periodicamente pelos proponentes interessados no presente chamamento. 

 
4.1.1. Todos os questionamentos devem ser realizados de forma escrita, em duas vias e protocolados no mesmo 

local de retirada do Edital, até o dia 13/11/2020, das 8h às 13h. 
 

4.1.2. Caso a empresa não possua sede no Município de Campo Grande, os questionamentos, em uma via, 

poderão ser protocolizados mediante carta com aviso de recebimento, endereçada para a Rua Iria Loureiro 
Viana, nº 415, Vila Oriente, CEP 79004-300, Campo Grande/MS, que somente será aceita se despachada 
nos CORREIOS até as 17h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 13/11/2020. 
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4.1.3. É de responsabilidade exclusiva dos interessados se inteirar dos esclarecimentos/retificações através de 
consultas periódicas aos Diários Oficiais da União, do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de 
Campo Grande e ao site da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), através do 
link http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-
minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/. 

 
4.2. O prazo limite para a entrega dos envelopes poderá ser prorrogado em caso de alteração editalícia que possa 

comprometer a firme formalização das propostas. 
 

4.3. Para participar deste chamamento público, o interessado deve credenciar somente um representante. 
 
 
5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CHAMAMENTO 

 
5.1. Poderá participar do presente Chamamento qualquer empresa interessada que atender todas as exigências 

contidas neste edital e nos seus anexos, e que pertença ao ramo de atividade pertinente ao objeto da seleção. 

 
5.1.1. No caso de a proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser apresentados todos 

os documentos exigidos, tanto da matriz quanto da filial. 
 

5.2. As empresas participantes deverão apresentar a Certificação no Sistema de Avaliação de Conformidade de 
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC - no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat PBQP-H, Nível “A” ou “B”, bem como a declaração emitida pelo agente financeiro 
conveniado, na qualidade de Agente Executor do Programa, que comprove que a proponente possui conceito de 
análise de risco de crédito habitacional favorável e vigente, com vistas à abreviar o prazo de contratação e 
execução das obras no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e garantir que a empresa que 
sagrar-se vencedora reúna as mínimas condições de ser contratada pela Instituição Financeira, dentro das regras 
do Programa. 

 
5.3. Não poderá participar direta ou indiretamente deste chamamento: 

 
5.3.1. Empresa em processo de falência, concordata ou processo de recuperação judicial, sob o concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
5.3.2. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação, ou com impedimento 

para contratar com os órgãos e Entes da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital;  
 
5.3.3. Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública;  
 
5.3.4. Empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa participante 

neste certame;  
 
5.3.5. Empresa que possua em seu quadro social servidor ou dirigente dos órgãos responsáveis pelo processo 

de chamamento; 
 
5.3.6. Empresas ou outras entidades que estejam impedidas, suspensas ou consideradas inidôneas para realizar 

as obras do PMCMV.  
 
5.3.7. Empresas que estejam relacionadas, direta ou indiretamente, com operações enquadradas como 

empreendimentos com problemas ou que apresentem vício de construção pendente de solução, conforme 
consulta ao CONRES. 

 
5.3.8. Empresas que estejam incluídas na lista de empregadores envolvidos com trabalho escravo (listagem 

emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego). 
 

5.4. A participação de empresa interessada implica na aceitação integral e irretratável dos termos, condições e anexos 
deste CHAMAMENTO PÚBLICO, bem como a observância das normas e regulamentos aplicáveis ao Programa 
Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir. 

 
 
6. CONDIÇÕES PARTICULARES – CREDENCIAMENTO 

 
6.1. Para o credenciamento, a licitante deverá fazer-se presente junto a Comissão de Seleção mediante somente um 

representante legal, na data estipulada para apresentação das propostas. 
 
6.1.1. O Credenciamento do Representante Legal da licitante deverá ser da seguinte forma: 
 
I - No caso do representante ser sócio-gerente ou diretor da empresa, o mesmo deverá apresentar o Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
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II - Caso o representante não seja sócio-gerente ou diretor, o seu credenciamento far-se-á mediante:  
 
a) Carta de Credenciamento (conforme modelo do ANEXO III, sendo que a mesma deverá ser assinada 

pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, cuja comprovação far-se-á através da apresentação, 
antes da abertura dos envelopes propostas, do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; ou, 

 
b) Instrumento Público de Procuração, que conceda ao representante poderes legais com Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social; ou, 
 
c) Instrumento Particular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que conceda ao 

representante poderes legais, sendo que: 
 
1- Se for concedido pelo sócio-gerente ou diretor, esta condição deverá ser comprovada conforme descrito 

no subitem 6.1.1., I deste edital. 
 

2- Se for assinada por outra pessoa, que não seja sócio-gerente ou diretor, a mesma deverá ter poderes 
para assinar o referido documento, sendo que a comprovação far-se-á através dos documentos que 
comprovem tal condição, conforme subitem 6.1.1., II, "B" deste edital. 

 
6.1.2. A Carta de Credenciamento, Instrumento de Procuração (Público ou Particular), juntamente com os 

documentos da sua comprovação, deverá ser apresentada no início da sessão pública, fora do envelope 
da documentação de habilitação e do envelope da proposta de anteprojetos e de preço. 

 
6.1.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa, e deverá estar munido de Cédula de 

Identidade. 
 
6.1.4. Tanto na Carta de Credenciamento como no Instrumento de Procuração (Público ou Particular) deverá 

constar, expressamente, os poderes para praticar todos os atos inerentes ao chamamento, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as suas fases. 

 
6.1.5. O não comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunião de recebimento e 

abertura dos envelopes, não impedirá que ela se realize. 
 
 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 1) 
 

7.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada 
por Tabelião, ou publicação em órgão de imprensa oficial, em envelope lacrado. 

 
7.2. Não será recebido nenhum envelope após a data e hora designados. 
 
7.3. Será habilitado o participante que tiver a documentação aprovada e validada pela Comissão de Seleção, sendo 

que a não apresentação de qualquer dos documentos implicará na inabilitação do participante. 
 
7.4. O participante deverá apresentar toda documentação referente à regularidade jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira em envelope lacrado, que uma vez aberto 
terá seus documentos rubricados pelos presentes, na forma disposta abaixo. 

 
7.5. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA: 

 
a) 1- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com alterações ou consolidado, devidamente 

registrado em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus administradores, sendo que, a atividade da empresa deverá ser conexa 
com o objeto licitado; ou 2 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício; 

 
b) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos 

em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 
10.097/00); (ANEXO IV)  

 
c) declaração de idoneidade do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, expedida por 

órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo, conforme modelo constante no ANEXO V do 
presente edital;  

 
d) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme ANEXO VI. 
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e) declaração de Responsabilidade, assinada pelo representante legal da empresa, conforme o modelo do 
ANEXO VII; 

 
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;  
 
g) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do proponente, 

pertinente ao seu ramo de atividades e compatíveis ao objeto deste edital. 
 

7.6. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  

 
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Tributos 

Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 

 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação de certidão negativa 

de débitos gerais (CNDG) ou certidão negativa de debito mobiliária e imobiliária expedida(s) pelo(s) órgão(s) 
competente(s) da municipalidade; 

 
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
 
e) prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.440, de 07/07/2011.  
 

7.7. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   
 

a) Certificação do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - 
SiAC - no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H, Nível “A” ou “B”, bem 
como sua validade; 

 
b) Certidão de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade, sendo que, se a empresa for registrada em outro 
estado, caso selecionada, deverá apresentar o visto do CREA/MS ou CAU/MS, antes da assinatura do contrato 
com a Instituição Financeira; 

 
c) Certidão de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade;  
 
d) Declaração de Visita (ANEXO VIII), devendo a proponente, através de representante devidamente habilitado 

junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 
informação necessária para o preparo da proposta;  

 
e) Declaração de conhecimento do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa 

que o substituir, conforme modelo do ANEXO IX do edital;  
 
f) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (ANEXO X) 

até o seu recebimento definitivo; 
 
g) comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação 

de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de 
empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo 
ou contrato social. 
 

7.8. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) declaração emitida pelo agente econômico financeiro conveniado, na qualidade de Agente Executor do Programa, 
que comprove que a proponente possui conceito de análise de risco de crédito favorável e vigente; 

 

b) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com data de 
expedição não superior a 60 (sessenta) dias; 

 
c) prova de capacidade financeira, (ANEXO XI), acompanhada do Balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa 
situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta. 
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OBS: A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita através do cálculo dos seguintes índices 
contábeis: 
 
Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) = Maior ou igual a 1,0. 
Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC / PC = Maior ou igual a 1,0. 
Índice de Endividamento: IE = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP) = Menor que 6,0. 
 
Onde: 
AT = Ativo Total 
AC = Ativo Circulante 
AP = Ativo Permanente 
PC = Passivo Circulante 
RLP = Realizável à Longo Prazo 
ELP = Exigível à Longo Prazo 
 

7.9. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma proponente. 
 
7.10. Caso as Declarações citadas, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado 

no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de Procuração que conceda poderes ao signatário da 
Declaração ou através do Credenciamento referido no subitem 6.1, deste edital. 

 
7.11. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, sob pena de inabilitação, sendo 

considerados válidos por 60 (sessenta) dias, da data de emissão, aqueles que não mencionarem prazo de 
validade, excluídos aqueles que pela própria natureza não necessitam de prazo de validade. 

 
7.12. Será admitida a validação de cópias dos documentos apresentados mediante cotejo com o original. 

 
 
8. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E DOS DOCUMENTOS DAS PROPOSTAS DE ANTEPROJETO E MODELO 

DE ORÇAMENTO SINTÉTICO (ENVELOPE N° 2): 
 

8.1. As empresas proponentes deverão apresentar, em um único envelope lacrado, a MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE, conforme Modelo do ANEXO XII, obrigatoriamente contendo as seguintes declarações:  

 
I - Que tem plena ciência que, na oportunidade da contratação, a empresa deverá:  
 
a) obter conceito na análise de risco de crédito da Instituição Financeira, satisfatório para contratação de 
operações no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; 
 
b) possuir Certificado de Conformidade do PBQP-H em nível satisfatório A ou B; 
 
c) que a não obtenção da habilitação junto ao agente financeiro implicará no Cancelamento do Termo de Seleção. 
 
II - Declaração, para fins de Pontuação e Classificação no Chamamento Público, da proposta de 
anteprojeto para o empreendimento nos respectivos quesitos, bem como da contrapartida, conforme 
as tabelas dos Critérios de Avaliação do Anexo XIII. 
 
Obs: Os quesitos apresentados para pontuação que estiverem em desacordo com a documentação 
apresentada (ENVELOPE 2), não serão pontuados. 
 

8.1.1. A Manifestação de Interesse deverá ser assinada pelo representante legal da empresa, assim entendido o 
sócio ou o representante legal de acordo com o contrato social consolidado, ou o procurador legalmente 
constituído, mediante poderes específicos.  

 
8.2. Deverá acompanhar a Manifestação de Interesse: 

 
8.2.1. PROPOSTA DE ANTEPROJETO, contendo: 

 
a) DESENHOS ESQUEMÁTICOS referentes aos quesitos: 
 

1 – Soluções de Drenagem para a retenção das águas pluviais internas ao empreendimento; 
2 – Solução de captação de águas pluviais para a reutilização em áreas externas; 
3 – Soluções de eficiência energética nas áreas comuns. 
 
b) ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO em escala legível, para habitações 

coletivas, contendo:  
 
1 - Plantas e cortes humanizados do pavimento térreo e pavimentos tipo, devidamente cotados; 
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2 - Plantas e cortes humanizados das áreas de comércios e/ou serviços, devidamente cotados; 
3 - Anteprojeto de implantação dos prédios no terreno, inclusive de áreas de convívio, paisagismo, vias de 

circulação, estacionamento e calçadas internas; 
4 - Perspectivas volumétricas, para a visualização geral do empreendimento e das intervenções nas fachadas, 

demonstrando cores e materiais sugeridos e a sua relação com o entorno; 
5 – Anteprojeto de paisagismo contendo a indicação das espécies e porte das mesmas. 
 
c) MEMORIAL DESCRITIVO, contendo: 
1 – Descrição do partido arquitetônico adotado, sua adequação ao clima local; a relação com a topografia e 

vegetação existentes e sua integração ao entorno; 
2 - A área total construída; a variedade das tipologias e a área das diferentes unidades habitacionais; o 

número total de unidades habitacionais previstas na edificação por andar e bloco; circulações vertical e 
horizontal; taxa de construção ou coeficiente de aproveitamento; 

3 - Discriminação das quantidades de unidades habitacionais propostas em cada Faixa do Programa Minha 
Casa Minha Vida – com recursos FGTS, ou programa que o substituir, e prazo de execução da obra; 

4 - Caderno de Especificações Técnicas descrevendo os materiais e sistemas construtivos previstos no 

anteprojeto. 
 

8.2.2. MODELO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO conforme Anexo XIV. 
 

8.3. Não serão aceitas Manifestações de Interesse e Propostas de Anteprojeto que não atendam aos termos deste 
Edital, ficando as mesmas impedidas de participar do Chamamento Público. 

 
 

9. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

9.1. No dia 04/12/2020, às 8:30 horas, na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, nesta capital, 
sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), os representantes 
credenciados das Proponentes deverão entregar em meio físico e digital, simultaneamente, à Comissão de 
Seleção, os documentos e as propostas exigidas no presente Chamamento, em 02 (dois) invólucros fechados, 
distintos e numerados: “01” e “02”, os quais deverão conter etiqueta subscrita da seguinte forma: 

 

Invólucro n. 01 – “DOCUMENTAÇÂO DE HABILITAÇÃO” 
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
Edital de Chamamento n. 001/2019 

Razão Social da Empresa: 

 

Invólucro n. 02 – “MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E DOCUMENTOS  
DAS PROPOSTAS DE ANTEPROJETO E MODELO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO" 

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 

Edital de Chamamento n. 001/2019 
Razão Social da Empresa: 

 
9.2. Os documentos dos invólucros deverão ser identificados e colacionados separadamente, sem folhas soltas e 

com apenas duas perfurações tipo processo (não usar espiral), com dispositivos de fixação que permitam 
seu fácil manuseio, sem risco de perda, em idioma português, datilografados/digitados, rubricados e/ou 
assinados pelos representantes legais da Proponente, com suas folhas numeradas em ordem crescente, sem 
rasuras ou entrelinhas. 

 
9.3. Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no edital. 

 
 

10. PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES 
 

10.1. No local, dia e hora estabelecidos no item 9.1 deste EDITAL, na presença dos interessados, a Comissão Especial 
de Chamamento Público instalará a Sessão Pública para o credenciamento e recebimento dos invólucros 01 e 
02, obedecendo a ordem de trabalho. 

 
10.2. Na fase de habilitação, após o exame da documentação do invólucro 01, não havendo intenção em recorrer da 

decisão, com desistência manifestada por todas as empresas participantes, o Presidente da Comissão de 
Seleção poderá proceder a abertura dos envelopes de propostas de anteprojeto das empresas habilitadas 
(invólucro 02), dando conhecimento aos concorrentes do teor das mesmas e encerrando a sessão. Caso haja 
intenção das empresas recorrerem nesta fase, não serão abertos os invólucros 02, devendo a sessão ser 
suspensa para análise e resultado do recurso. Após, o julgamento do recurso ou sua desistência, a sessão será 
reiniciada para abertura dos invólucros 02 contendo as propostas de anteprojeto. 
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10.3. A documentação será rubricada pelo presidente da Comissão Especial de Chamamento Público, facultando-se 
aos proponentes presentes o mesmo procedimento. 
 

10.4. Após o encerramento da sessão pública de recebimento dos envelopes, a documentação constante do envelope 
02 será entregue para a Comissão Julgadora, no dia útil seguinte à data do recebimento dos envelopes, que 
realizará análise das propostas, se estas se enquadram nos critérios de avaliação e promoverá a 
desclassificação das propostas que contrariam as regras editalícias e legais, bem como, selecionará em ordem 
decrescente as propostas classificadas, registrando tudo em ata a ser assinada pelos membros da Comissão 
Julgadora. A ata será entregue à Comissão Especial de Chamamento Público que ficará com o encargo de 
divulgar o resultado. 
 

10.5. À Comissão Especial de Chamamento Público competirá tomar todas as decisões legais no cumprimento de 
suas responsabilidades, conhecendo e analisando todos os documentos exigidos na competição na fase de 
habilitação, inabilitando as empresas concorrentes, fazendo a devolução dos envelopes contendo as propostas 
de anteprojeto das empresas inabilitadas, consignando tudo em ata circunstanciada, emitindo parecer, bem 
como, instruir impugnações e recursos a serem encaminhados à autoridade competente. 

 
10.6. Em qualquer fase da seleção o presidente da Comissão Especial de Chamamento Público poderá suspender os 

trabalhos e informar o dia, hora e local em que os mesmos serão reiniciados, ficando cientes, desde logo, os 
proponentes presentes e fazendo a comunicação direta, por e-mail aos que indicaram representantes e aos 
que se ausentaram após abertura da sessão, retendo documentos e envelopes já recebidos. 

 
10.7. Faculta-se à Comissão Especial de Chamamento Público a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, não sendo permitida, após a entrega dos envelopes, a substituição ou 
apresentação de documentos, salvo para, a critério da Comissão, atualizar aqueles cuja validade tenha expirado 
após a data de recebimento dos documentos e esclarecer dubiedades ou manifestos erros materiais.  

 
10.8. A ausência ou a verificação de inconformidade de qualquer documento solicitado ou ainda, de qualquer 

discordância em relação às declarações ou documentos apresentados, poderá ensejar sua inabilitação. 
 

10.9. O resultado do julgamento da habilitação será publicado no momento da abertura dos envelopes e o resultado 
da classificação das proponentes será divulgado, posteriormente, em sessão a ser realizada em até 20 dias 
após a entrega dos envelopes para analise, na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, nesta capital, sede 
da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), podendo ser prorrogado pelo mesmo 
período, sendo que, o resultado final, após julgamento de eventuais recursos, se houver, será divulgado 
mediante publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul e Diário Oficial 
do Município de Campo Grande - DIOGRANDE. 

 
 
11. COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
11.1. Entre as empresas habilitadas que manifestaram interesse nos termos desta SELEÇÃO, será indicada para 

apresentar sua proposta junto à Instituição Financeira aquela que apresentar a maior pontuação. 
 

11.2. A Comissão Julgadora será definida por meio de Portaria a ser expedida pelo Diretor-Presidente da Agência 
Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) até 5 (cinco) dias antes da data de entrega e abertura 
dos envelopes. 

 
11.3. Caberá à Comissão Julgadora a avaliação dos anteprojetos descritos no item 8.2.1 concorrentes e a indicação 

do vencedor. As sessões serão registradas em ata final, na qual constarão os procedimentos de análise e 
pareceres sobre o anteprojeto selecionado, ressaltando suas qualidades ou eventuais limitações. Deverão ser 
apresentadas, se for o caso, recomendações a serem observadas no desenvolvimento das etapas 
subsequentes. 

 
11.4. São condicionantes básicas de avaliação dos Anteprojetos, a serem consideradas pela Comissão Julgadora, as 

seguintes recomendações: 
 

a. Atendimento às Normas de Desempenho de Edificações (NBR 15.575); 

b. O atendimento às diretrizes estabelecidas pela NBR15220 – Desempenho térmico de edificações, Parte 3: 

zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações de interesse social, considerando 

a zona bioclimática estabelecida e suas recomendações quanto a: diretrizes construtivas; aberturas para 

ventilação e sombreamento; tipos de vedações externas; e estratégias de condicionamento térmico passivo 

para verão e inverno; 

c. Atendimento a NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

d. Promoção da qualidade ambiental externa e interna; 
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e. Utilização de materiais e sistemas que possuam durabilidade; 

f. Adoção de soluções, materiais e sistemas de fácil manutenção; 

g. Ambientes de longa permanência voltados para área externa com ventilação/iluminação naturais; 

h. Cozinhas e banheiros podendo estar voltados para área interna desde que suas aberturas atendam a distância 

máxima permitida para área externa, sem utilização de ventilação mecânica; 

i. Medição individual de consumo de água, gás e energia elétrica nas edificações multifamiliares. O sistema 

deve considerar a reservação inferior e superior com hidrômetros localizados no barrilete e leitura do consumo 

em pavimento de fácil acesso à concessionária; 

j. Iluminação das áreas prediais acionada por sensor de presença; 

k. Utilização de bacia com caixa de descarga acoplada; 

l. Não utilização de materiais com amianto. 

m. Deverão ser adotados materiais com características “padrão de mercado” e normatizados, considerando que 

as tipologias serão utilizadas em larga escala. 

n. Inclusão de enfoque de gênero1 na concepção de anteprojetos arquitetônicos e urbanísticos, garantindo o 

acesso, o bem-estar e a segurança de homens, mulheres, crianças de várias faixas etárias, idosos e pessoas 

com deficiência.  

 

11.5. Quesitos técnicos e pontuação: 

 
a) O detalhamento dos critérios técnicos de pontuação está no Anexo XIII. 

b) Cada categoria de anteprojeto a ser analisada terá a sua avaliação classificada em 3 níveis, com critérios e 

pontuação de cada categoria apresentada nas tabelas do ANEXO XIII, sendo os níveis classificados em 

mínimo, bom e excelente, dependendo das evidências fornecidas pela construtora, com a seguinte 

pontuação: 

• Mínimo:    1 ponto 

• Bom:        2 pontos 

• Excelente: 4 pontos 

c) Sempre que existir um Requisito Mínimo, este deverá ser atendido. Nas propostas em que o atendimento 

aos critérios de avaliação “não se aplica”, será concedido 1 (um) ponto para o quesito, para todos os 

anteprojetos que estiverem sendo avaliados. 

d) A Pontuação máxima de cada categoria será de 7 pontos, e a pontuação geral será obtida com a soma dos 

pontos constantes das tabelas do ANEXO XIII. 

e) Para pontuar, o anteprojeto deve atender a todos os itens constantes da tabela em cada nível. 

 

11.6. Os critérios de avaliação têm caráter eliminatório. O anteprojeto que não obtiver nota mínima em algum dos 
quesitos técnicos será desclassificado. 

 
11.7. A empresa vencedora será a que obtiver a maior pontuação total (PT) mediante aplicação da seguinte fórmula 

abaixo, onde PT é a pontuação total, NT é a nota dos critérios técnicos e NC a nota da contrapartida, conforme 
tabela 7 do anexo XIII 

 
𝑃𝑇 = 0,6 ∗ 𝑁𝑇 + 0,4 ∗ 𝑁𝐶 

 
11.8. Em caso de empate no resultado da apuração dos quesitos, o desempate será efetuado observando-se o critério 

do melhor partido arquitetônico e maior qualidade dos materiais especificados para o empreendimento 
habitacional (Tabela 1 do ANEXO XIII). Persistindo ainda o empate no resultado da apuração, o desempate 

 
1 Recomenda-se a revisão de manuais internacionais que incluem propostas concretas sobre a incorporação do enfoque de gênero à habitação, como o artigo "Arquitetura e Gênero: 
Três projetos em Viena", em português, disponível online: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14900/156_161_Renata_Coradin.pdf e o livro "Entornos Habitables", 
disponível em espanhol online: http:www.punt6.org/wp-content/uploads/2016/08/Entornos_habitables_CAST_FINAL.pdf  
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será efetuado observando-se o critério da maior pontuação do critério Redução de ilhas de calor – Tabela 3 do 
Anexo XIII. 

 
11.9. Persistindo ainda o empate, o desempate será efetuado observando-se o critério da maior contrapartida 

prevista na Tabela 7 do Anexo XIII. 
 

11.10. Se mesmo assim persistir empate no resultado da apuração, a empresa vencedora será escolhida por sorteio, 
na presença de representantes das empresas empatadas, em data e local a serem indicados pela Comissão 
Especial de Chamamento Público. 

 
11.11. Esgotada a fase de recursos administrativos, o processo seguirá para adjudicação e homologação. 

 
11.12. A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, caso não haja propostas que atendam ao solicitado, declarar que 

não houve apresentação de anteprojeto devidamente qualificado, o que constituirá processo de seleção 
fracassado. 

 

11.13. Após a escolha da empresa, será emitido o TERMO DE SELEÇÃO conforme ANEXO XV deste Chamamento. 
 
 

12. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PROCEDIMENTO RECURSAL 
 
 

12.1. É legítima a impugnação do presente Edital de Chamamento por qualquer interessado. O pedido de impugnação 
deverá ser protocolizado até 20/11/2020 as 13h, o qual deverá ser julgado e respondido até 5 dias após a 
data do protocolo. 
 

12.2. Caso a empresa não possua sede no Município de Campo Grande, as impugnações, em uma via, poderão ser 
protocolizadas mediante carta com aviso de recebimento, endereçada para a Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, 
Vila Oriente, CEP 79004-300, Campo Grande/MS, que somente será aceita se despachada nos CORREIOS até 
as 17h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 20/11/2020. 
 

12.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a empresa participante que não o tiver feito no 
prazo acima estabelecido. 

 
12.4. A impugnação feita tempestivamente pela empresa participante não a impedirá de participar deste processo 

de chamamento até a decisão definitiva.  
 

12.5. Na sessão para declarar a habilitação e na sessão para declarar a classificação das proponentes, qualquer 
participante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 24 horas, para apresentar as razões de recurso, ficando as 
demais interessadas, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
12.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

 
12.7. O encaminhamento das razões e contrarrazões de recurso deverá ser protocolado, das 8h as 13h, na Divisão 

de Apoio Administrativo e Operacional da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), 
Rua Iria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente, nesta Capital, no prazo fixado no item 12.5. 

 
12.8. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante. 
 

12.9. Eventual acolhimento de recurso importará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
13. DAS PROPOSTAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 
13.1. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados da realização do sorteio da demanda pela Agência Municipal de 

Habitação e Assuntos AGENCIA (AMHASF), a empresa SELECIONADA deverá apresentar à Instituição 
Financeira, a proposta, contendo a documentação completa para análise de enquadramento, seleção e 

contratação da operação, prazo este que poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa. 
 

13.2. Em não havendo demanda suficiente a ser encaminhada pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários (AMHASF)) ou após esgotadas as famílias encaminhadas e existindo unidades habitacionais a serem 
vendidas, a empresa selecionada poderá contratar diretamente com os particulares que não tiverem realizado 
cadastro, através de oferta de mercado de maneira livre. 
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13.3. A empresa também deverá, no mesmo prazo, encaminhar à Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários o protocolo da entrega da documentação na Instituição Financeira. 
 

13.4. Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido a exigência constante no subitem 13.1, o Termo 
de Seleção será cancelado. 

 
13.5. Findo o prazo estipulado ou existindo manifestação de desistência por escrito da selecionada, poderá ser 

convocada a segunda e a terceira colocadas, sucessivamente. 
 

13.6. Além das exigências contidas neste Edital, a empresa selecionada deverá atender às demais condições de 
contratação do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o 
substituir, conforme especificado pela Instituição Financeira. 

 
13.7. A não aprovação da empresa selecionada nas análises econômico-financeiras e cadastral pela Instituição 

Financeira implicará no cancelamento do Termo de Seleção, independente de procedimento administrativo. 
 

13.8. O terreno, de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMAHSF), onde serão 
implantadas as unidades de livre negociação e/ou comerciais/serviços, será doado diretamente à empresa 
selecionada após a contratação da totalidade das unidades habitacionais referentes à contrapartida, conforme 
subitem 1.13. 

 
13.9. A empresa também deverá cumprir o cronograma estipulado pela Instituição Financeira no que diz respeito à 

efetivação do contrato, início das obras e conclusão do empreendimento. 
 
 

 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. O proponente que incorrer em infrações administrativas sujeita-se às sanções, subsidiariamente àquelas 

dispostas pela Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 8.666/93), assegurada ampla defesa, mediante 
procedimento administrativo. 

 
14.2. Caso a empresa selecionada, durante a execução do empreendimento ou após, não cumpra com as exigências 

contidas neste edital, principalmente no que se refere às quantidades mínimas de atendimento das famílias, 
conforme previsto nas Cláusulas 1.8 e 2.1, fica estipulada multa, no valor de 30% (trinta por cento) do preço 
de cada unidade residencial contratada de forma irregular junto à Instituição Financeira. O valor deverá ser 
revertido para o Fundo Municipal de Habitação (FundHab) para construção de habitação de interesse social. 

 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. Até a assinatura do contrato a ser firmado com a Instituição Financeira, a proponente vencedora poderá ser 

inabilitada se a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) tiver conhecimento de fato 
desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e qualificação 
técnica, não apreciada pela Comissão, ou de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento. 

 
15.2. A seleção realizada na forma preconizada neste Edital de Chamamento somente terá eficácia se for celebrado 

contrato no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – com recursos FGTS, ou programa que o substituir,  
entre a empresa e a Instituição Financeira, não cabendo à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 
(AMHASF) ressarcir a empresa por qualquer valor despendido. 

 
15.3. Fica entendido que todos os elementos que compõem o presente Edital e seus Anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita eventualmente em 
outro, será considerado específico e válido. 

 
15.4. Caso as datas previstas para a realização dos eventos deste Chamamento sejam declaradas feriados ou ponto 

facultativo, e não havendo retificação de convocação, os mesmos serão realizados no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora previstos. 

 
15.5. O Edital estará disponível gratuitamente na Divisão de Apoio Administrativo e Operacional da Agência Municipal 

de Habitação e Assuntos Fundiários, localizada na Rua Iria Loureiro Viana, nº 415, Vila Oriente, Campo 

Grande/MS, a partir da publicação até o dia 13/11/2020, bem como, de forma permanente no site da AMHASF 
e poderá ser acessado através do link http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-
publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/ 

 
 

15.6. A Empresa Interessada deverá vistoriar o imóvel onde será implantado o empreendimento objeto deste 
Chamamento, bem como apresentar a Declaração de Visita - ANEXO VIII deste Edital. 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
http://www.campogrande.ms.gov.br/amhasf/artigos/chamamento-publico-no-0012019-programa-minha-casa-minha-vida-faixas-15-e-2/
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15.7. Será formalizado contrato entre a empresa selecionada e o AGENTE FINANCEIRO, obedecidas as formalidades 
da Instituição Financeira e do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos FGTS, ou programa 
que o substituir. 

 
15.8. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) se exime de qualquer responsabilidade na 

contratação e pagamentos à empresa selecionada, que será de responsabilidade da Instituição Financeira. 
 

15.9. A celebração do termo de contrato e implantação do empreendimento serão de responsabilidade da Instituição 
Financeira e da empresa selecionada. 

 
15.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande/MS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas deste Chamamento. 
 

15.11. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I: Plantas de Localização, Carta de Viabilidade das Concessionárias; 

ANEXO II: Termo de Referência; 
ANEXO III:  Carta de Credenciamento;  
ANEXO IV:  Declaração de Atendimento à norma do inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;  
ANEXO V:  Declaração de Idoneidade;  
ANEXO VI:  Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação;  
ANEXO VII:  Declaração de Responsabilidade;  
ANEXO VIII:  Declaração de Visita;  
ANEXO IX:  Declaração de Conhecimento do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos 

FGTS; 
ANEXO X:  Declaração de Responsabilidade Técnica;  
ANEXO XI:  Declaração de Capacidade Financeira;  
ANEXO XII: Manifestação de Interesse;  
ANEXO XIII: Critérios de Pontuação; 
ANEXO XIV:  Modelo do Orçamento Sintético; 
ANEXO XV:  Termo de seleção. 
 
 
Campo Grande/MS, 03 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA PONCIO 
     Presidente Comissão de Chamamento 
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ANEXO I – PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO E CARTA DE VIABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS  
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer o escopo e as diretrizes arquitetônicas, 

urbanísticas e conceituais para o desenvolvimento do Projeto Piloto Habitacional de Uso Misto em terreno de propriedade 
do Município, para o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com recursos FGTS, ou programa que o substituir. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
O Município de Campo Grande e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) firmaram, em maio de 

2017, o Contrato de Empréstimo n. 3630/OC-BR, cujo objeto é a execução da 2ª etapa do Programa de Desenvolvimento 
Integrado do Município de Campo Grande - Viva Campo Grande II. 

 
Uma das principais ações do Programa consiste na implantação de Projeto Piloto nas imediações do que 

seria o Centro Municipal de Belas Artes (planta anexa), com o objetivo de promover a habitação e a requalificação dos 

espaços públicos como elementos estratégicos desencadeadores da recuperação e da revitalização da área central e de 
seu patrimônio edificado, ambos atualmente subutilizados e desvalorizados.  

 
Estudos econômicos realizados sugeriram viabilidade para um empreendimento em terreno de propriedade 

da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) destinado às famílias que possuem renda de até 5 
(cinco) salários mínimos, obtendo como contrapartida unidades habitacionais, no mesmo empreendimento, em favor da 
Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) a serem destinadas para famílias com renda de até 3 
(três) salários mínimos, bem como, uma parte de unidades que poderão ser vendidas com preço de mercado para qualquer 
faixa de renda. 

 
Um dos diferenciais do projeto será a obrigatoriedade de se utilizar fachada ativa no térreo das edificações 

residenciais (aberta para os espaços livres e de circulação, e destinada a usos comerciais, de serviços ou institucionais 
compatíveis ao médio e pequeno porte), que será de livre negociação pela empresa selecionada. 

 
Espera-se obter uma tipologia diferenciada da utilizada como padrão pelo mercado, com maior qualidade 

arquitetônica, urbanística e ambiental, e que atenda as variadas faixas de renda do Programa Minha Casa Minha Vida, e 
perfis de moradores. 

 

3. OBJETO 
 

Constitui objeto destes Termos de Referência selecionar empresa do ramo da construção civil interessada 
em: 

i) Elaborar anteprojeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, e executar as obras de empreendimento 
habitacional no sistema de condomínio vertical, com unidades comerciais e de serviços, em terreno de 
propriedade da AMHASF, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do 
Centro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que 
o substituir (ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do 
córrego segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros 
quadrados); 
 

ii) Contrapartida de pelo menos 10% (dez por cento) das unidades habitacionais em favor da Agência Municipal 
de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) que serão destinadas ao atendimento de famílias com renda 
de até 3 (três) salários mínimos. Essas unidades habitacionais devem seguir o mesmo padrão arquitetônico 
das demais unidades que forem destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do 
FGTS, ou programa que o substituir. 
 

4. OBJETIVOS 
 

O Projeto tem como objetivos promover habitação com tipologia diferenciada do padrão adotado pelo 
mercado, com unidades comerciais e de serviços; melhoria da infraestrutura e estruturação da região; como elementos 
estratégicos desencadeadores do adensamento e da recuperação do centro original da cidade, atualmente subutilizado e 
desvalorizado.  

 
5. POPULAÇÃO ALVO 

 
Famílias que atendam aos requisitos da Política Municipal de Habitação e possuam renda de até 5 (cinco) 

salários mínimos, que morem e/ou trabalhem na Região Urbana do Centro e não sejam proprietárias e/ou possuam 
financiamentos de imóvel residencial no sistema SFH/SBPE em qualquer parte do território nacional. 

 
No mínimo, 70% (setenta por cento) das habitações deverão ser destinadas às famílias que possuam renda 

de até 5 (cinco) salários mínimos. 
 

6. ESCOPO DAS PROPOSTAS 
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As propostas deverão estar baseadas no conjunto de diretrizes e objetivos reunidos nestes Termos de 

Referência, formulados em consonância com as proposições do Plano Diretor de Campo Grande e do Plano de Revitalização 
do Centro (Lei Complementar 161/2010), amparados no que determina a legislação vigente. 

 

 
Imagem 1: área de intervenção – Bairro Planalto– Campo Grande/MS 

 
 

7. PRODUTOS 
 

 
7.1. Programa de intervenções, com a caracterização dos usos pretendidos para os imóveis; o número de unidades 

habitacionais e tipologia e parâmetros urbanísticos adotados, verificando sua viabilidade e adequação às redes 
de infraestrutura instalada, além dos princípios de promoção da igualdade de gênero e da acessibilidade 
universal; 

 

7.2. Análise urbanística, compreendendo solução viária, de infraestrutura urbana e de equipamentos públicos e estudo 
de ocupação do terreno (estudo de massas) em função das especificidades ambientais (topografia, insolação, 
ventos); demonstrando a concepção urbanística do empreendimento e sua relação com o entorno; os percentuais 
de distribuição dos usos previstos e suas localizações (habitacional, comercial, serviços, lazer, paisagismo, 
acessos, estacionamentos e demais equipamentos); a volumetria geral das edificações e as necessidades de 
adequação de rede de infraestrutura urbana; 
 

7.3. Anteprojetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, em escala legível, para habitações coletivas, contendo:  
 
1. Plantas, cortes e elevações humanizados do pavimento térreo e pavimentos tipo devidamente cotados, com 

as alternativas tipológicas para as construções; 
 

2. Plantas, cortes e elevações humanizados dos comércios e serviços, devidamente cotados; 
 

3. Projeto de implantação das edificações no lote, inclusive de áreas de convívio, paisagismo, vias de circulação, 
estacionamento e calçadas internas; 
 

4. Plantas de cobertura das edificações; 
 

5. Perspectivas volumétricas ou renderizações, para a visualização geral do empreendimento e das fachadas, 
demonstrando cores e materiais sugeridos e a sua relação com o entorno. 
 

6. Infraestrutura urbana a ser criada ou requalificada, relacionadas à mobilidade do pedestre, saneamento, gás, 
comunicação, sistema viário e transporte. 
 

7. Especificações genéricas dos materiais a empregar, de acordo com as exigências do edital e da legislação 
aplicável, considerando sempre as limitações de desenvolvimento do projeto e de representação típicas do 
nível de anteprojeto; 
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8. Especificações das espécies arbóreas e respectivos porte das mesmas. 
 

 
Imagem 2: Imagem de referência de Estudo de Massa 

 
 

7.4. Desenhos esquemáticos referentes a: 
 
1. Soluções de drenagem para a retenção das águas pluviais internas do Condomínio; 

 
2. Solução de captação de águas pluviais para a reutilização em áreas externas; 

 
3. Soluções de eficiência energética nas áreas comuns; 

 
4. Cortes esquemáticos e vistas da implantação das edificações no lote; 

 
5. Fases de execução do empreendimento no lote e/ou instituição de condomínios, com os respectivos 

desmembramentos, se for o caso; 
 
 

7.5. Memorial descritivo e justificativo, contendo: 
 
1. Descrição do partido arquitetônico adotado, sua adequação ao clima local; a relação com a topografia e 
vegetação existentes e sua integração ao entorno; 
 
2. A área total construída; a variedade das tipologias e a área das diferentes unidades habitacionais; o número 
total de unidades habitacionais previstas na edificação por andar, bloco e condomínio (se for o caso); circulações 
vertical e horizontal; taxa de ocupação, taxa de permeabilidade e coeficiente de aproveitamento; 
 
3. Discriminação das quantidades de unidades habitacionais propostas referentes à contrapartida; ao 
atendimento das famílias pelo Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos FGTS, ou outro programa que o 
substituir e cronograma de execução da obra; 
 
4. Descrição dos materiais e sistemas construtivos previstos no projeto.  
 
5. Cronograma de Execução. 
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8. ÁREA DE INTERVENÇÃO  
 

Este trabalho compreende uma área próxima ao Centro Municipal de Belas Artes, com 56.928,6594 m2. 
 
 

9. DIRETRIZES 
 

a) Tirar partido da topografia existente, aproveitando ao máximo o terreno e as árvores do local; 
 

b) Priorizar a ocupação com edificações habitacionais de uso misto, com a utilização de fachada ativa no térreo, 
ou seja, destinada a usos comerciais ou de serviços e integrada às habitações, aos espaços livres e de 
circulação;  
 

c) As dimensões das unidades comerciais e de serviços deverão ser compatíveis ao médio e pequeno porte e 
permitir diversidade de usos; 
 

d) Promover a diversidade tipológica habitacional, com alternativas de plantas e mescla de formas e dimensões 
das unidades imobiliárias, para atendimento às variadas faixas de renda e perfis de moradores (estudantes, 
casais jovens, idosos); 
 

e) Gabarito com no máximo 8 pavimentos (térreo + 7 pavimentos), sendo vedada a empena cega em qualquer 
uma das unidades propostas; 
 

f) Estacionamentos com piso permeável; 
 

g) É vedado o fechamento da área por muros, sendo permitido apenas o cercamento ou outras soluções (exceto 
vidros) que permitam a permeabilidade visual; 
 

h) Criar eixos de encontro e lazer, abertos e integrados à malha urbana, com paisagismo apropriado, 
favorecendo a permeabilidade entre os blocos das edificações, o convívio e a circulação de pedestres, bem 
como espaços comunitários (como hortas comunitárias ou espaços produtivos) e espaços recreativos (como 
playgrounds) que promovam a socialização dos diferentes residentes (homens, mulheres, crianças de 
diferentes faixas etárias, idosos e pessoas com deficiência); 
 

 
Imagens 3: figuras de referência 

 
 

i) Apresentar estudos que simulem a inserção das edificações no conjunto arquitetônico e paisagístico local, com 
imagens sob diferentes ângulos para serem analisadas do ponto de vista de partido arquitetônico, morfologia e 
demais informações que possam causar impacto paisagístico na área;  
 

j) Apresentar estudo sobre a utilização de cores e/ou materiais para revestimento externo nas fachadas; 
 

k) Promover a adequação da infraestrutura e a qualificação dos espaços de uso público, de forma a propiciar 
adequados índices de permeabilidade do solo, de área verde por habitante e boas condições de circulação; 
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Imagem 4: Figura de Referência 
 

l) Considerar a integração de soluções ambientais, de eficiência energética e de conforto térmico e acústico, tanto 
para as edificações quanto para os espaços livres públicos, incorporando economia no uso de energia e água; 
sistema de captação e reuso de água; fontes alternativas de energia e destinação adequada de resíduos. 

 
 

10. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 
 
Os projetos, estudos e levantamentos deverão ser disponibilizados em meio impresso e em versão digital (CD), com 

planilhas eletrônicas abertas – estudos econômicos e modelagens (desbloqueadas), passíveis de conferência de 
premissas, fórmulas e simulações, com desagregação de todos os itens. Os documentos deverão conter uma versão em 
formato PDF e outra em formatos abertos, compatíveis com extensões doc, xls, jpg, cdr e dwg, quando couber. As formas 
de representação gráfica (plantas, cortes, elevações, croquis, perspectivas, ilustrações, gráficos e maquetes virtuais) 
deverão ser compatíveis aos temas e escalas abordados e em quantidade necessária à perfeita compreensão das 
informações. Deverão constar no documento final as referências de estudos pré-existentes utilizados na elaboração do 
trabalho, assim como as principais fontes de consulta. 

 
 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / LEGISLAÇÃO 
 

Os anteprojetos deverão ser elaborados em observância às prescrições estabelecidas em códigos, leis ou normas 
pertinentes ao assunto e vigentes no local da intervenção nas três esferas de governo, e, especificamente: 

 
11.1. Plano Diretor de Campo Grande – Lei Complementar nº 94/06 ou vigente; 
 
11.2. Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - Lei Complementar nº 74/05 e suas alterações; 
 
11.3. Plano Municipal de Drenagem Urbana; 
 
11.4. Lei Complementar nº 161/2011 – Plano Local para as Zonas Especiais de Interesse Cultural do  
Centro – ZEIC Centro ou vigente; 
 
11.5. Guia de Arborização Urbana e o Plano Diretor de Arborização Urbana - PDAU; 
 
11.6. As diretrizes ambientais, urbanísticas e viárias expedidas por esta Prefeitura; 
 
11.7. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
 
11.8. Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e 

de preservação e proteção cultural. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019 
 
 

ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
  
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

A Comissão Especial:  
 
 
Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a).____________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade com RG nº ________________________, para participar do procedimento licitatório consistente no 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019, podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive os poderes 

de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases do certame.  

 
 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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ANEXO IV 

 
 

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

 
À  
AGENCIA MUNICICPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
A Comissão de Seleção:  
 
 
 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ____________________________________, nº 

____, (Bairro/Cidade), através de seu ____________ (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, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00). Por ser expressão de verdade, 

firmamos o presente. 

 
 
 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

À  
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
A Comissão de Seleção:  
 

 

 (Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, 

sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 

 
(nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019 
 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

À  
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
 
Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
A Comissão de Seleção:  
 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que a empresa .................................(indicação da razão social) cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação para o CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019. 

 
 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

À  
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
 
Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
A Comissão de Seleção:  
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de CHAMAMENTO PÚBICO - Nº 

001/2019, instaurado pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), que: assumimos inteira 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 

se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de CHAMAMENTO PÚBLICO - 

Nº 001/2019.  

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA 
 
 

 
Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
 

 

Pelo presente, (nome da empresa), (endereço), (CNPJ), em conformidade com as condições previstas no CHAMAMENTO 

PÚBLICO - Nº 001/2019, DECLARAMOS que o nosso Preposto Sr.   (nome do preposto), portador do CPF nº ________, 

OU Engenheiro, portador do CREA/CAU nº ____________, Visto/MS nº ________, Responsável Técnico ou não, vistoriou 

o local da obra, e obteve toda a informação necessária para o preparo de nossa proposta, tendo conhecimento das 

condições e do estado em que se encontram.  

 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 

Observação:  
 
- A visita técnica tem por finalidade o conhecimento da área e condições locais pertinentes à execução da 
obra, bem como demais esclarecimentos necessários à futura execução do objeto. 
-Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
 

Pelo presente, (nome da empresa), (endereço), (CNPJ), em conformidade com as condições previstas no CHAMAMENTO 

PÚBLICO - Nº 001/2019, declara, sob as penas da lei, que conhece e que tem condições de atender às regras, critérios, 

parâmetros de preços e demais exigências estabelecidas pela Instituição Financeira para a contratação pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida - PMCMV. 

 

 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 

 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº. 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do 

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, 

caso venhamos a vencer o referida certame, é:  

 

 

n° 

 

Nome 

 

Especialidade 

 

CREA/CAU N° 

 

Data do 

registro 

Ass.do 

Respon.Técnico 

      

 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de 

profissionais. 

 

 

_______________ ______ de _______________ de 2020. 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
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ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 

Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 

comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 

unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 

(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 

segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 

 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no 

balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela AMHASF, nos 

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. 

 

Tipo de índice Índice 

Índice de Liquidez Geral: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)  

Índice de Liquidez Corrente: ILC = AC / PC  

Índice de Endividamento: IE = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)  

 

 

 

 
Local, __ de ___ de 2020. 

 

       Representante legal                                                               Contador  
(nome, RG n° e assinatura)                                          (nome, n° CRC e assinatura)  
 

 

 

Observação: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da 
empresa 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) 
Rua Íria Loureiro Viana, n. 415, Vila Oriente – CEP 79004-300, Campo Grande/MS. 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019 
 

ANEXO XII 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
À  
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF) 
 
Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em elaborar 
Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional com unidades 
comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região Urbana do Centro, no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como 
unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários 
(AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara situada na margem direita do córrego 
segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares e 6.928,6584 metros quadrados. 

 
A Comissão de Seleção:  
 
Pelo presente Termo, a empresa .............................. inscrita no CNPJ sob nº....., com sede na Rua ............ 
nº.........Bairro .............., na cidade de ............... Estado ................, neste ato representada 
por.......................................... portador do RG nº............... e CPF nº..........................., vem manifestar junto a 
AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF), seu interesse em apresentar proposta para 
produção de unidades habitacionais de interesse social, objeto do CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019, no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa que o substituir, bem como unidades 
de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários.  
 
PARA TANTO: 
 
I – declaramos que temos plena ciência que na oportunidade da contratação a empresa deverá:  
 
a) obter conceito na análise de risco de crédito da Instituição Financeira, satisfatório para contratação de operações no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; 
 
c) possuir, junto à Instituição Financeira, Agente Executor do Programa, Limite Global – Custos dos Empreendimentos 
disponível em valor suficiente para cobertura do custo total do empreendimento;  
 
d) possuir Certificado de Conformidade do PBQP-H em nível satisfatório;  
 
Declaramos ainda ciência de que a não obtenção da habilitação junto ao agente financeiro, implicará no Cancelamento do 
Termo de Seleção; 
 
 
II - Declaramos, para fins de Pontuação e Classificação no Chamamento Público, nossa Proposta de Projeto e de Preço 
para os empreendimentos, nos quesitos conforme determinado no edital. 
 
O prazo de validade de nossa proposta será de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados da data de 
abertura. 
 
____________________, _____ de _____________________ de 2020. 
 
 
___________________________________  
Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço:  
Fone, e-mail:  
 
___________________________________  
Nome do Representante Legal:  
e Assinatura:  

 
Observação:  
 
- Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa  
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ANEXO XIII  
 

 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
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Tabela 1. Categoria: Qualidade Urbana, Projeto e Conforto do Projeto Habitacional de Uso Misto  
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Garantir um ambiente 
seguro, confortável, 
funcional e 
esteticamente 
atraente aos 
moradores, através de 
estratégias de projeto 

Requisito 
Mínimo 

1. Concepção arquitetônica e urbanística do empreendimento e sua 
harmonização com o entorno 

1   

Anteprojeto de arquitetura, 
paisagismo e urbanismo (plantas de 
situação, plantas baixas, plantas de 
cobertura, cortes gerais, fachadas, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e acabamentos 
e orçamento estimativo).  

  

2. Disposição das edificações, das áreas comuns e do paisagismo, visando o 
melhor desempenho acústico. 

3. Conexões / interações entre as edificações, os espaços abertos e os diferentes 
usos, dentro do empreendimento e com o entorno. 

4. Atendimento às diretrizes contidas nos Termos de Referência 

5. Atenção à incidência solar e aos ventos dominantes ao se definir a forma e a 
orientação das edificações no lote 

6. Respeito às condicionantes naturais do terreno relativas à sua topografia e 
vegetação, reduzindo os movimentos de terra e os cortes de árvores. 

7. Melhor solução de implantação do comércio/serviços 

8. Volumetria 

9. Delimitação clara dos espaços públicos e privados, incluindo aqueles 
pertencentes ao condomínio, se aplicável. 

10. Qualidade dos materiais especificados e sua adequação à cultura local.   

11. Promoção da igualdade de gênero e da acessibilidade universal no 
desenho das tipologias de habitação e das áreas de convívio. 

Garantir um ambiente 
seguro, confortável, 
funcional e 
esteticamente 
atraente aos 
moradores, através de 
estratégias de projeto 

Bom 

1. Acesso à iluminação natural nas diferentes partes da edificação 

2   

Anteprojeto de arquitetura, 
paisagismo e urbanismo (plantas de 
situação, plantas baixas, plantas de 
cobertura, cortes gerais, fachadas, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e acabamentos 
e orçamento estimativo).  

  

2. Ventilação cruzada nos cômodos de permanência prolongada  

3. Orientação e dimensionamento das aberturas respeitando a incidência solar 
adequada 

4. Existência de sombreamentos (pérgulas, venezianas, brises externos, 
paisagismo, etc) nas fachadas com maior incidência solar 

5. Utilização de materiais isolantes visando maior conforto térmico nas paredes 
e coberturas 
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6. Promoção de bons níveis de isolamento acústico entre as habitações 

7. Utilização de soluções de isolamento acústico entre unidades habitacionais. 

8. Soluções para redução das perturbações dos ruídos advindos de vias de 
entorno e áreas comuns. 

Excelente 

1. Melhor solução arquitetônica do pavimento térreo e do pavimento tipo 

4   

Anteprojeto de arquitetura, 
paisagismo e urbanismo (plantas de 
situação, plantas baixas, plantas de 
cobertura, cortes gerais, fachadas, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e acabamentos, 
e orçamento estimativo).  

  

2. Flexibilidade do projeto arquitetônico, permitindo alternativas de plantas 
habitacionais ou possibilidades de alterações futuras 

3. Mescla de tipologias e dimensões das unidades imobiliárias 

4. Inovação, diversificação e estética do empreendimento 

5. Utilização de cores e materiais destinados a promover maior conforto térmico 
e acústico, e que sejam duráveis e de fácil manutenção 

6. Utilização de materiais e dispositivos que atenuem os ruídos dentro das 
unidades habitacionais.  

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7. 
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Tabela 2. Categoria: Redução das Ilhas de Calor 
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Reduzir o 
aquecimento das 
edificações e espaços 
das áreas comuns  

Requisito 
Mínimo 

1. 01 árvore para cada 05 unidades habitacionais; 

1   

 Anteprojeto de Paisagismo 
(plantas de situação, plantas 
baixas, cortes gerais, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e 
acabamentos, e orçamento 
estimativo). 

  

2. Diâmetro à Altura do Peito (DAP) mínimo de 3 cm e 1,80 m de altura, tutoradas; 

3. Arborização em, pelo menos, um dos lados das vias do entorno, em 
espaçamento máximo de 15 m; 

4. Manutenção das árvores existentes quando possível; 

5. Plantio de espécies arbóreas preferencialmente nativas e indicadas para 
arborização urbana; 

6. Utilização de espécies arbóreas que propiciem sombreamento nas fachadas 
de maior incidência solar; 

7. Utilização preferencial de árvores de grande porte, com no máximo 25% da 
mesma espécie. 

Bom 

1. 01 árvore para cada 02 unidades habitacionais; 

2   

Anteprojeto de Paisagismo 
(plantas de situação, plantas 
baixas, cortes gerais, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e 
acabamentos, e orçamento 
estimativo). 

  2. Utilização preferencial de árvores de grande porte, com no máximo 10% da 
mesma espécie. 

Excelente 

1. Adequada implantação das edificações, das áreas comuns e do paisagismo  

4   

Anteprojeto de Paisagismo 
(plantas de situação, plantas 
baixas, cortes gerais, 
perspectivas, especificações dos 
principais materiais e 
acabamentos, e orçamento 
estimativo). 

  

2. Utilização de sombreamentos nas edificações, áreas comuns e nos caminhos 
para pedestres e/ou ciclistas 

3. Adoção de acabamentos com bons níveis de refletância e emissividade (como 
revestimentos de cores claras ou telhados e paredes verdes) maximizando o 
resfriamento microclimático; 

4. Redução da utilização de superfícies de vidro, evitando a reflexão de radiação 
solar. 

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7. 
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Tabela 3. Categoria: Eficiência Energética do Empreendimento 
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Compreender e 
gerenciar o uso total 
de energia dentro da 
comunidade. 

Requisito 
Mínimo 

1. Redução do consumo de energia por meio do uso de equipamentos eficientes 
e controles manuais. 

1   
Memorial com especificações das 
soluções adotadas 

  

2. Maximização da iluminação natural e redução da necessidade de luzes 
artificiais. 

3. Utilização de ventilação natural e redução da demanda por ar condicionado. 

4. Utilização de massa térmica e resfriamento noturno para evitar 
superaquecimento e necessidade de ar condicionado. 

5. Níveis de isolamento apropriados nas vedações interiores e envelope 
construtivo para reduzir valor u das paredes, pisos e tetos. 

6. Uso de lâmpadas eficientes para reduzir consumo de eletricidade. 

7. Uso de controles de iluminação para reduzir demanda por iluminação artificial. 

8. Utilização de tecnologias de energia renováveis 

Bom 
1. Redução do consumo de energia por meio do uso de equipamentos eficientes 
e controles eletrônicos. 

2   
Memorial com especificações das 
soluções adotadas 

  

Excelente 
1. Previsão de sistema de geração de energia por meio de fontes renováveis 
(energia limpa). 

4   
Memorial com especificações das 
soluções adotadas 

  

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7. 
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Tabela 4. Categoria: Sistema de drenagem urbana e de aproveitamento de águas pluviais 
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Reduzir ou eliminar 
impactos sobre a 
drenagem urbana e 
garantir que o 
empreendimento seja 
projetado para 
minimizar demanda 
futura de água por 
meio de eficiência e 
uso apropriado de 
soluções de 
suprimento, levando 
em consideração 
integralmente a 
disponibilidade atual e 
futura de água na 
região. 

Requisito 
Mínimo 

1. Planejamento da drenagem, considerando os parâmetros do Plano de 
Drenagem do Município. 

1   
Anteprojeto de Drenagem 
demonstrando o atendimento dos 
critérios 

  
2. Manutenção da vazão de pré-desenvolvimento na área dos 
empreendimentos, por meio de soluções de drenagem pluvial que contemplem 
infiltração, retenção e/ou detenção. 

Bom 

1. Utilização de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis (SUDS) (lagoas 
de contenção, trincheiras de drenagem com vegetação, zonas de vegetação 
inundável, pavimentação permeável, pontos de infiltração locais ou 
centralizados, drenagem de telhados coletado pelo sistema de coleta de águas 
pluviais, telhados verdes, etc.) visando a infiltração das águas pluviais. 

2   
Anteprojeto de Drenagem 
demonstrando o atendimento dos 
critérios 

  

Excelente 

1. Implantação de sistema para coleta e armazenamento de águas pluviais de 
superfícies rígidas (telhados) e sua respectiva reutilização para usos externos, 
como paisagismo. 

4   
Anteprojeto de Drenagem 
demonstrando o atendimento dos 
critérios 

  

2. Coleta e armazenamento apropriados de águas pluviais recolhidas de 
superfícies externas para suprir demanda de água não potável nas edificações 
(descarga sanitária ou outros usos permitidos para água não potável no local). 

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7. 
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Tabela 5. Categoria: Mobilidade Urbana 
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Promover a bicicleta 
como meio de 
transporte e prover 
rotas de acesso 
seguras para 
pedestres e ciclistas 
dentro da área do 
empreendimento 

Requisito 
Mínimo 

1. Bicicletários disponíveis, considerando: 

1   

Anteprojeto de arquitetura e 
urbanismo (plantas de situação, 
plantas baixas, cortes gerais, 
fachadas, perspectivas, 
especificações dos principais 
materiais e acabamentos e 
orçamento estimativo)  

  

-Espaço para uma bicicleta para cada 5 unidades habitacionais. 

-Para cada bicicleta, o espaço oferecido deve ser de 2 m de comprimento por 0,75 m 
de largura. 

-Acesso preferencial do bicicletário até as vias públicas. 

- Bicicletários instalados em locais sombreados e/ou protegidos de intempéries, com 
fixações seguras para que as bicicletas sejam trancadas. 

2. Caminhos para pedestres conectados ao passeio público. 

3. Solução urbanística que privilegie rotas acessíveis e seguras para ciclistas, 
pedestres e cadeirantes.  

4. Pavimentos adequados para rolagem que não provoque trepidação. 

5. Caminhos sombreados e devidamente iluminados. 

Bom 

1. Bicicletários disponíveis, considerando: 

2   

Anteprojeto de arquitetura e 
urbanismo (plantas de situação, 
plantas baixas, cortes gerais, 
fachadas, perspectivas, 
especificações dos principais 
materiais e acabamentos e 
orçamento estimativo)  

  

- Espaço para uma bicicleta para cada 2 unidades habitacionais. 

2. Proposta de ciclovia e caminhos com pavimento drenante.  

Excelente 

1. Bicicletários disponíveis, considerando espaço para uma bicicleta para cada 
unidade habitacional. 

4   

Anteprojeto de arquitetura e 
urbanismo (plantas de situação, 
plantas baixas, cortes gerais, 
fachadas, perspectivas, 
especificações dos principais 
materiais e acabamentos e 
orçamento estimativo)  

  

2. Proposta de ciclovia e caminhos com pavimento inteligente. 

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7. 
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Tabela 6. Categoria: Comunidade e Vizinhança 
 

Objetivo Avaliação Critérios de Avaliação Pontuação 
Pontuação 

Obtida 

Evidências 

Documentos 
Entregue 
Sim/Não 

Estabelecer 
estratégias para 
reforçar a integração, 
a socialização e a 
segurança dentro da 
comunidade, 
formando 
comportamentos 
positivos 

Requisito 
Mínimo 

Atender a, pelo menos, 05 dos seguintes requisitos: 

1   

Anteprojeto de arquitetura, 
paisagismo e urbanismo 
(plantas de situação, plantas 
baixas, cortes gerais, fachadas, 
perspectivas, especificações 
dos principais materiais e 
acabamentos e orçamento 
estimativo)  

  

1) Ruas e calçadas dentro do empreendimento visíveis das unidades habitacionais 

2) Permeabilidade visual entre o empreendimento e a área externa 

3) Plantas de fácil manutenção e que requeiram poda mínima 

4) Portas e janelas das edificações protegidas por recuos 

5) Calçadas e ciclovias, bem como portas externas, estacionamentos e garagens 
apropriadamente iluminados, com as luzes protegidas de vandalismo com 
rede/grades 

6) Áreas comuns de lazer e de uso público visíveis a partir das unidades habitacionais 
próximas. 

7) Não utilização de empenas cegas adjacentes aos espaços públicos 

8) Paredes limítrofes, lixeiras, telhados baixos e planos ou sacadas projetados para 
impedir a escalada à propriedade 

10) Limitação de calçadas que deem acesso aos fundos ou laterais das unidades 
habitacionais 

Bom Atender a, pelo menos, 07 dos requisitos mínimos. 2     

Excelente Atender a, pelo menos, 09 dos requisitos mínimos. 4     

A pontuação máxima para as três avaliações (requisito mínimo + bom + excelente) totaliza 7.
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Tabela 7: 

CONTRAPARTIDA 

 

 

QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS Pontos 

A PARTIR DE 10%  1 

DE 10,9% ATÉ 12,9% 7 

DE 13% A 14,9%  14 

DE 15% A 16,9%  21 

DE 17% A 18,9%  28 

DE 19% A 20,9% 35 

21% OU MAIS 42 

 
Obs1: a percentagem acima diz respeito ao quantitativo total de unidades habitacionais a serem 
construídas no empreendimento 
Obs2: as unidades deste percentual serão doadas à Agência Municipal de Habitação e Assuntos 
Fundiários (AMHASF) para destinação às famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos 
Obs3: as unidades referentes a este percentual devem atender ao mesmo padrão construtivo das 
unidades habitacionais do empreendimento. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019 
 

ANEXO XIV 
 

MODELO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
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ANEXO XV 
 

TERMO DE SELEÇÃO 
 
 

Objeto: O objeto deste Edital de Chamamento é selecionar empresa do ramo da construção civil interessada em 

elaborar Anteprojeto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico e executar as obras de empreendimento habitacional 

com unidades comerciais e/ou de serviços, preferencialmente para famílias que moram e/ou trabalham na Região 

Urbana do Centro, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, com recursos do FGTS, ou programa 

que o substituir, bem como unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da Agência Municipal de 

Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), denominado ÁREA "A", resultante do desmembramento de uma chácara 

situada na margem direita do córrego segredo, próximo ao Conjunto Habitacional Cabreúva com área de 5 hectares 

e 6.928,6584 metros quadrados. 

 

 
1. A AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS (AMHASF), concluído o processo de seleção 

instituído pelo CHAMAMENTO PÚBICO - Nº 001/2019, declara selecionada a empresa da construção civil, abaixo 

qualificada:  

 

• Empresa: _________________________________________________  

 

2. A empresa selecionada deverá apresentar na Instituição Financeira, no prazo máximo de 60 (SESSENTA) dias 

contados da realização do sorteio da demanda pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMSHAF), 

a proposta contendo a documentação completa para análise de enquadramento, seleção e contratação da operação, 

podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante justificativa. 

 
 
3. Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigências constantes nos itens anteriores, a 

critério do AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS, o presente TERMO DE SELEÇÃO será 

CANCELADO. 

 
CAMPO GRANDE, ............../................/ 2020. 

 
 
 
 
ENEAS JOSE DE CARVALHO NETTO                               ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA PONCIO 
       Diretor-Presidente da AMHASF                                              Presidente da Comissão Especial 
 
 
Recebi em    ____/____/____.  
 
 
 
NOME:  
 
 
 
EMPRESA: 


