
  
   

CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 001/2019  

  

ANEXO XII  

  

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

  

À   

AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

  

  

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 - FAIXAS 1,5 e 2, com recursos do FGTS, bem como 
unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade da EMHA.  

  

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, 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 - Faixas 1,5 e 2, com recursos do FGTS, bem como unidades de livre comercialização, em terreno de propriedade 

da Agência Municipal de Habitação.   

  

  

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 2019.  

  

  

___________________________________   

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   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE   

AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO    

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO   


