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PROCESSO Nº 180/2019 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.17/2019 

 

1. PREÂMBULO 

O Município de Campos Novos, no uso de suas prerrogativas legais, em conformidade com 

a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que esse 

município, em parceria com a Caixa Econômica Federal convida as empresas do ramo de 

construção civil a manifestarem interesse na apresentação de proposta para implantação de 

habitações de interesse social dentro do PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida, na 

Faixa 1,5 a Faixa 3, em terreno pertencentes ao Município, nas condições e características 

abaixo descritas. Este procedimento reger-se-á pela Legislação e normas vigentes específicas 

do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, aqui compreendidas a Lei Federal n° 11.977, de 7 

de julho de 2009, com as alterações da Lei Federal n° 12.424, de 16 de junho de 2011, além 

das diretrizes, regras e condições do Ministério do Desenvolvimento Regional, aplicando 

subsidiariamente e no que couber a Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, pelas normas 

estabelecidas pelos Agentes Financeiros para aprovação dos projetos/empresas participantes, 

e pela legislação municipal, normas legais aplicáveis, e pelas disposições deste Edital, que os 

interessados declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente. O Edital, 

para fins de conhecimento geral, compreendendo as especificações técnicas do objeto, 

encontra-se disponível gratuitamente no sítio do Município de Campos Novos - SC, através 

do endereço eletrônico: https://www.camposnovos.sc.gov.br/.  

 

O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no protocolo da Prefeitura 

Municipal de Campos Novos, localizada a Rua: Expedicionário João Batista de Almeida, nº 

323, Centro – Campos Novos/SC, até às 14h15min do dia 10 de janeiro de 2020 e serão 

abertos às 14h30min do mesmo dia.  

 

Os envelopes deverão ser protocolados no local acima indicado, fechados de forma a não 

permitir sua violação, respeitados os horários e datas limites. 

https://www.camposnovos.sc.gov.br/
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Os envelopes dos participantes interessados deverão ser devidamente identificados, conforme 

segue: 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - SC 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 180/2019 

CHAMADA PÚBLICA Nº 17/2019 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – Faixa 1,5 a Faixa 3 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Razão Social: CNPJ: Endereço: Telefone: 

. 

2. DO OBJETO  

2.1. Este Edital de Chamada Pública tem por objeto a SELEÇÃO DE EMPRESA DO 

RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL A FIM DA CONTRATAÇÃO PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO CIVIL, E EXECUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NAS TIPOLOGIAS CASAS E 

APARTAMENTOS, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NESTE EDITAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA "MINHA CASA, 

MINHA VIDA”, FAIXA 1,5 A FAIXA 3. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Chamada Pública as Pessoas Jurídicas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto deste edital e que satisfaça as condições nele estipuladas. 

3.2.  Estará impedida de participar desta Chamada Pública a empresa: 

a. Enquadrada nas condições estabelecidas no art. 9º da lei federal 8.666/93; 

b. Que esteja cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitações 

e/ou impedimento de contratar em qualquer órgão do Governo Federal, Estadual ou 

Municipal; 

c. Em consórcio. 

d. Concordatária, em processo falimentar ou recuperação judicial; 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. A área disponível para execução do objeto é de propriedade do Município de Campos 

Novos - SC, conforme discriminação constante em anexo I, pertencentes às Quadras nº 15 e 

nº 16 do Imóvel registrado no Livro nº 02 Matricula nº 21.919 assim divididas: Quadras nº 

15 : Lote n° 01 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 1.3.145.0250.000; Lote n° 02 - 

área de 420,00 m2 Inscrição imobiliária n° 01.3.145.0265.000; Lote n° 03 - área de 420,00 

m2 Inscrição Imobiliária n° 01.3.145.0280.000; Lote n° 04 – área de 420,00 m2 inscrição 

Imobiliária n° 01.3.145.0295.; Lote n° 05 - área de 420,00 m2 Inscrição imobiliária n° 

01.3.145.0028.000; Lote n° 06 - área de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 

1.3.145.0040.000; Lote n° 07 - área de 450,00 m2 Inscrição imobiliária n° 

01.3.145.0207.000; Lote n° 08 - área de 450,00 m2 Inscrição imobiliária n° 

01.3.145.0195.000; Lote n° 09 área de 450,00 m2 Inscrição imobiliária n° 01.3.145.0052.000; 

Lote n° 10 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 01.3.145.0095.000 Lote nº 11 - área 

de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.145.0110.000 -; Lote nº 12 - área de 420,00 m2 

Inscrição mobiliária nº 01.3.145.0125.000; Lote nº 13 - área de 420,00 m2 Inscrição 

Imobiliária no 01.3.145.0140.000; Lote nº 14 área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 

01.3.145.0183.000. QUADRA Nº 16: Lote nº 01 - área de 420,00 m2 inscrição Imobiliária nº 

1.3.138.0250.000; Lote nº 02 - área de 420,00 m2 Inscrição mobiliária nº 01.3.138.0265.000; 

Lote nº 03 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0280.000; Lote nº 04 área de 

420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0295.000; Lote nº 05 - área de m2 Inscrição 

Imobiliária nº 01.3.138.0028.000; Lote nº 06 área de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 

01.3.138.000.000; Lote 07 - área de 450,00 m2 Inscrição mobiliária nº 01.3.138.0207.000; 

Lote nº 08 - área de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0195.000; Lote 09 área de 

450,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0052.000; Lote nº 10 área de 420,00 m2 

Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0095.000; Lote nº 11 área de 420,00 m2 Inscrição 

Imobiliária nº 01.3.138.0110.000; Lote 12 - área de 420,00 m2 Inscrição mobiliária nº 

01.3.138.0125.090; Lote nº 13 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.438.0140.000; 

Lote nº 14 área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0183.000. 
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4.2. Deverão ser projetadas e executadas 104 unidades habitacionais, sendo 40 casas 

populares, e 64 apartamentos populares, esse último dividido em 4 (quatro) blocos. 

4.3. As unidades habitacionais devem contar com ambientes adequados para a realização 

de atividades essenciais, ou seja, preparação de alimentos, asseio (higiene pessoal e limpeza), 

descanso, alimentação, convivência e lazer, dispondo de áreas de circulação adequadas às 

suas funções, conforme NBR 15.575 e demais normas, legislação e regulamentação 

aplicáveis. As unidades habitacionais deverão possuir áreas destinadas a sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço e dormitórios em número mínimo de 2 dormitórios. 

4.4. Os serviços de terraplanagem, deixando o terreno em cota previamente estipulada e a 

patamarização do terreno, ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de Campos Novos. 

4.5. Todos os projetos, alvarás e licenças necessárias para a execução do empreendimento 

ficarão a cargo da empresa selecionada. 

4.6. Deverá ser considerado que os terrenos de propriedade do Município serão alienados 

aos mutuários, pelo valor fixado pela Lei Municipal Numero 4.557 de 2019 em seu art. 5º, 

sendo este valor incluído e amortizado juntamente com o financiamento da CAIXA.  

4.7. Na elaboração dos projetos deverão ser observadas as especificações mínimas 

exigidas no Programa “Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1,5 a Faixa 3”.  

4.8. Nos custos para a construção das unidades habitacionais deverão estar incluídas as 

outras despesas inerentes ao programa, quais sejam: seguros, risco de engenharia, taxas da 

construtora pagas à CAIXA, despesas de legalização (registros dos contratos de 

financiamento e averbação das casas) e despesas com segurança e conservação após 

conclusão da obra até a efetiva entrega aos moradores.  

4.9. A Empresa será responsável também em realizar a pré-seleção e classificação dos 

beneficiários quanto a faixa de enquadramento e atendimento dos requisitos mínimos do 

PMCMV, já cadastrados junto ao setor de habitação do Município de Campos Novos – SC, e 

depois encaminhá-los para a Caixa. 
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5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. Para manifestação de interesse junto a este Município, a empresa proponente deve 

estar habilitada nos seguintes termos: 

a. Possuir conceito de análise de risco de crédito favorável e vigente na data da 

habilitação, junto à Caixa Econômica Federal bem como disponibilidade de “limite global 

para construção de empreendimentos – LGCE”, até a data da contratação; 

b. Possuir certificação no PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

do Habitat, junto ao Ministério das Cidades;  

c. Certidões negativas de débitos junto ao Município, Estado e União; 

d. Certidão negativa de débitos Trabalhista; 

e. Certidão de Regularidade junto ao FGTS; 

f. Certidão Negativa de Falência e Concordata 

Obs.: Considerando a implantação do sistema E-PROC no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial" deverão ser emitidas pelos dois sistemas disponíveis – tanto pelo 

sistema E-SAJ, quanto pelo sistema E-PROC –, caso contrário não terão validade. Logo, 

deverão ser apresentadas: 

I. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da Proponente, emitida pelo sistema "E-SAJ", com data não superior a 60 (sessenta) 

dias da data limite para entrega das propostas da presente licitação; 

II. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da Proponente, emitida pelo sistema "E-PROC", com data não superior a 60 (sessenta) 

dias da data limite para entrega das propostas da presente licitação; 

g. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo próprio licitante; 

h. Certidão de Registro no CREA ou CAU da empresa; 

i. Certidão de Registro no CREA ou CAU do responsável técnico; 
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j. Apresentar, através de acervo técnico, comprovação da empresa licitante de ter 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível as características do 

empreendimento (conjunto habitacional de residências térreas e apartamentos). Somente será 

aceito acervo técnico de obras atestados pela Caixa Econômica Federal e/ou classificadas 

como de interesse social e dentro do âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

k. Declaração de visita comprovando que a empresa visitou o local da obra. A visita se 

faz necessária considerando a necessidade de que sejam conhecidas todas as condições do 

terreno e acesso local para elaboração/execução do projeto; 

5.2. A empresa proponente deverá apresentar devidamente preenchida, a manifestação de 

interesse correspondente ao ANEXO II; 

5.3. A empresa proponente deverá apresentar o projeto arquitetônico de implantação das 

unidades atendendo Item 4 desse edital. 

5.4. Não serão aceitas manifestações de interesse de empresas que não atendam aos termos 

deste Comunicado. 

5.5. Os documentos necessários para habilitação do proponente deverão ser apresentados 

na versão original, juntamente com uma fotocópia, ou por cópia devidamente autenticada; 

5.6. Será desclassificada a empresa que não atender às exigências deste credenciamento. 

 

6.  DA SELEÇÃO DA EMPRESA  

6.1. A seleção da empresa, depois de confirmada sua habilitação, conforme item 5 deste 

Edital, será processada através dos seguintes critérios: 

6.2. Quanto ao somatório dos acervos da empresa, na construção de obras de natureza 

residencial de Interesse Social desde que iniciadas após o início do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”.  

a) Acervos cuja soma seja de até 3.000,00 m² - 02 (dois) pontos;  

b) Acervos cuja soma seja de 3.000,01 m² à 15.000,00 m² – 04 (quatro) pontos;  

c) Acervos cuja soma seja de 15.000,01 m² à 30.000,00 m² – 06 (seis) pontos;  

d) Acervos cuja soma seja de mais de 30.000,01 m² – 08 (oito) pontos.  
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6.2.1. Os atestados e/ou declarações deverão ser comprovados através de Certidão de 

Acervo Técnico do(s) responsável(eis) técnico(s), emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

6.3. Quanto ao PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat e 

certificação ISO/9001: 

a) PBQP-H Nível A e certificação ISO/9001 – 6 (seis) pontos;  

b) Somente PBQP-H Nível A – 4 (quatro) pontos;  

c) Somente PBQP-H Nível B – 3 (três) pontos;  

d) Somente PBQP-H Nível C – 2 (dois) pontos.  

e) Somente PBQP-H Nível D – 1 (um) ponto. 

 

7. DO JULGAMENTO  

7.1. Entre as empresas que manifestarem interesse nos termos deste comunicado será 

selecionada pelo Município para apresentação da proposta definitiva junto à Caixa 

Econômica Federal aquela que atingir a maior pontuação.  

7.2. No caso de empate a seleção será pelo que possuir maior número de acervos na 

construção de obras de natureza residencial do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, levando 

em consideração o somatório de todos os acervos apresentados. 

7.3. Se persistir o empate no resultado da apuração, a empresa vencedora será escolhida 

por sorteio, na presença de representantes das empresas empatadas, ao final da apuração ou 

em data e local a ser indicado pelo Município.  

 

8. DOS PRAZOS 

8.1. A empresa selecionada deverá protocolar na Caixa Econômica Federal, no máximo 60 

(sessenta) dias úteis após a oficialização da seleção objeto deste edital, a proposta contendo a 

documentação completa para análise e contratação no âmbito do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, conforme as regras deste banco e dos projetos arquitetônicos e complementares 

obedecendo as especificações constadas nesse Edital. 
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8.1.1. A empresa deverá apresentar a totalidade da documentação exigida pelo PMCMV, 

pela Caixa Econômica Federal, pelo presente Edital e pela Lei Municipal nº 4.557/2019 no 

prazo constante no item 8.1. Não será concedido prazo adicional, exceto se a Caixa 

Econômica Federal fizer exigências suplementares aquelas apresentadas inicialmente, caso 

em que o prazo será de 15 (quinze) dias úteis após a comunicação disto a empresa.   

8.2. Findos os prazos estipulados nos itens 8.1 e 8.1.1, caso a empresa não tenha cumprido 

a exigência, poderá, a critério do Município: 

a) ser concedido novo prazo; 

b) ou ser convidada a empresa que se classificou em segundo lugar neste processo e assim 

sucessivamente, até que se obtenha êxito na contratação de uma empresa. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. A seleção, somente terá eficácia, se o contrato, no âmbito do programa Minha Casa 

Minha Vida, for formalizado, não cabendo ressarcimento, em qualquer hipótese, de qualquer 

quantia despendida pelas empresas interessadas para o atendimento desse comunicado.  

9.2. Os projetos objeto desta Chamada Púbica estarão sujeitos à aprovação pela Caixa 

Econômica Federal. Por ocasião da contratação com a Caixa, os projetos deverão ter recebido 

aprovação final, tanto pelos órgãos competentes como pela própria Caixa Econômica Federal.  

9.3. Eventuais exigências de modificações nos projetos pré-aprovados deverão ser 

suportadas pela empresa vencedora, não lhe cabendo ressarcimento por eventuais valores a 

fim de realizar as adequações. Se o proponente-vencedor não concordar em arcar com tais 

valores poderá desistir do objeto, que será adjudicado ao próximo classificado, não lhe 

cabendo, porém, direito a qualquer ressarcimento monetário pelos gastos até então 

despendidos.  

9.4. Não serão admitidas propostas que apresentarem especificações mínimas divergentes 

das previstas no Programa “Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1,5 a Faixa 3”.  

9.5. O Município poderá revogar a presente Chamada Pública por motivo de interesse 

público, bem como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocações de terceiros.  
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9.6. A empresa interessada que não estiver presente na abertura dos envelopes aceita, 

tacitamente, o resultado do sorteio público realizado neste ato como critério de desempate.  

9.7. Para fins de dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da 

Comarca de Campos Novos/SC, excluindo qualquer outro.  

 

10. ANEXOS 

10.1. Anexo I Documentação do Terreno 

10.2. Anexo II Manifestação de Interesse 

10.3. Anexo III Atestado de Vistorias dos Terrenos.  

 

 

Campos Novos/SC, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

CHAMADA PÚBLICA Nº 17/2019 

 

Identificação do Imóvel 

 

Imóvel registrado no Livro nº 02 Matricula nº 21.919 expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis de Campos Novos em Nome do Município de Campos Novos, SC 

  

Assim divididas: Quadras nº 15 : Lote n° 01 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 

1.3.145.0250.000; Lote n° 02 - área de 420,00 m2 Inscrição imobiliária n° 

01.3.145.0265.000; Lote n° 03 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 

01.3.145.0280.000; Lote n° 04 – área de 420,00 m2 inscrição Imobiliária n° 01.3.145.0295.; 

Lote n° 05 - área de 420,00 m2 Inscrição imobiliária n° 01.3.145.0028.000; Lote n° 06 - área 

de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 1.3.145.0040.000; Lote n° 07 - área de 450,00 m2 

Inscrição imobiliária n° 01.3.145.0207.000; Lote n° 08 - área de 450,00 m2 Inscrição 

imobiliária n° 01.3.145.0195.000; Lote n° 09 área de 450,00 m2 Inscrição imobiliária n° 

01.3.145.0052.000; Lote n° 10 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária n° 

01.3.145.0095.000 Lote nº 11 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.145.0110.000 

-; Lote nº 12 - área de 420,00 m2 Inscrição mobiliária nº 01.3.145.0125.000; Lote nº 13 - área 

de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária no 01.3.145.0140.000; Lote nº 14 área de 420,00 m2 

Inscrição Imobiliária nº 01.3.145.0183.000. QUADRA Nº 16: Lote nº 01 - área de 420,00 m2 

inscrição Imobiliária nº 1.3.138.0250.000; Lote nº 02 - área de 420,00 m2 Inscrição 

mobiliária nº 01.3.138.0265.000; Lote nº 03 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 

01.3.138.0280.000; Lote nº 04 área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0295.000; 

Lote nº 05 - área de m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0028.000; Lote nº 06 área de 450,00 

m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.000.000; Lote 07 - área de 450,00 m2 Inscrição 

mobiliária nº 01.3.138.0207.000; Lote nº 08 - área de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 

01.3.138.0195.000; Lote 09 área de 450,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0052.000; 
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Lote nº 10 área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0095.000; Lote nº 11 área de 

420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0110.000; Lote 12 - área de 420,00 m2 Inscrição 

mobiliária nº 01.3.138.0125.090; Lote nº 13 - área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 

01.438.0140.000; Lote nº 14 área de 420,00 m2 Inscrição Imobiliária nº 01.3.138.0183.000. 
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ANEXO II 

CHAMADA PÚBLICA Nº 17/2019 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

Pelo presente termo, a (nome da construtora), inscrita no CNPJ sob no. (número CNPJ da 

construtora), sediada a (endereço da construtora), neste ato representada por (nome do 

representante da construtora), inscrito no CPF sob no. (numero do CPF do representante da 

construtora), vem manifestar junto ao Município de Campos Novos-SC, seu interesse em 

apresentar proposta de produção de unidades habitacionais no imóvel descrito no item 3 do 

Edital de chamada Público no. 17/2019, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

Declara, na oportunidade, que obteve conceito na análise de risco de crédito da Caixa 

Econômica Federal, satisfatório para contratação de operações no âmbito do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

 

Declara que aceita as condições da Chamada Pública nº. 17/2019 e está ciente da necessidade 

do atendimento às normas do Programa Minha Casa, Minha - Vida – Faixa 1,5 a Faixa 3 e as 

exigências do Agente Financeiro Oficial: Caixa Econômica Federal, para a contratação da 

operação. 

 

Para comprovação da regularidade e qualificação no processo de habilitação, apresenta anexa 

a esta manifestação de interesse a documentação abaixo: 

(  ) Cópia do CNPJ; 

(  ) Cópia da identidade  do representante; 

(  ) Cópia do CPF do representante; 

(  ) Certificado do PBQP-H 

 

 
____________________________________ 
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ANEXO III 

CHAMADA PÚBLICA Nº 17/2019 

ATESTADO DE VISTORIA DOS TERRENOS. 

 

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº ____________________ , por 

intermédio de seu representante legal o (a) Srº (ª) ____________________ ,portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ____________________, e 

através do seu responsável técnico, o Srº(ª) ___________________, inscrito no CREA/SC 

sob o número ____________________, vem por meio desde, Declarar que está empresa 

vistoriou e conheceu o local da obra, em especial, para identificar as instalações já existentes, 

condições do local, especialmente do terreno, onde serão executados os serviços. 

 

Por ser a expressão de verdade, assinamos o presente. 

 

(Local e data) 

 

________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 


