
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

 Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO     Nº 003/2022  

MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº 003/2022
PROCESSO 055/2022
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 18 de Abril de 2022
HORA� RIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 08h00 (oito horas) - Hora$ rio oficial de Cuiaba$ -MT
LOCAL Sala de Licitaço- es - Avenida Brasil - nº 2.350-N - 2º Piso -

Jd. Europa - Tangara$  da Serra-MT 

1- PREÂMBULO

1.1  O Municí$pio de Tangara$  da Serra - Mato Grosso, pessoa jurí$dica de direito pu$ blico interno com sede na Avenida Brasil
nº 2.350- N- 2º Piso - Jardim Europa - CEP: 78.300-000 - Tangara$  da Serra – MT, inscrito no CNPJ sob nº 03.788.239/0001-
66,  atrave$s  da Secretaria  Municipal  de Coordenaça- o  e Planejamento,  torna pu$ blico  aos  interessados,  que a Comissa-o
Permanente de Licitaço- es, nomeada atrave$s da Portaria nº 1960/2021, realizara$  seleça- o, em conformidade com o disposto
neste Edital, para fins de: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS, CONSUBSTANCIADOS NA PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO 480 UNIDADES
HABITACIONAIS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIOS VERTICAIS OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
CASA  VERDE  E  AMARELA  NO  MUNICÍPIO  DE  TANGARÁ  DA  SERRA  -  MT,  conforme  especificaço- es  e  condiço- es
constantes neste Edital e seus anexos,  em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei 14.118/2021, Lei 5.559/2021 e
demais legislaço- es aplica$ veis.

2 – DO OBJETO:

2.1.  Constitui objeto  do  presente  edital,  o  CHAMAMENTO  PÚBLICO  PARA  SELEÇÃO  DE  EMPRESA  DO  RAMO  DE
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS, CONSUBSTANCIADOS NA PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO
480 UNIDADES HABITACIONAIS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIOS VERTICAIS OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO
DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT,  conforme descriça- o dos
serviços constantes no Termo de Referência (Anexo I), do presente Edital.
2.1.1. Os crite$ rios de seleça- o devera- o observar: 
a) Melhor “Rating” na ana$ lise de risco de cre$dito expedido pela Caixa EconoG mica Federal, seguindo resoluça- o 2682 do
Banco Central do Brasil; 
b) Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento; 
c) Melhor conceito do “Atestado de Qualificaça- o/Certificaça- o no PBQP-H”.

2.2. Os serviços e obras a serem executados devera- o atender as suas respectivas legislaço- es pertinentes e devera- o ser
efetuados conforme projetos a serem desenvolvidos dentro das especificaço- es deste Termo de RefereGncia. 

2.3. A licitante recebera$  do municí$pio de Tangara$  da Serra-MT, as seguintes a$ reas para implantaça- o do empreendimento:
2.3.1 A� rea localizada no loteamento ValeGncia, com 8.100 m² (oito mil e cem metros quadrados), registrada sob a matrí$cula
nº 31.638;
2.3.2  A� rea localizada no loteamento  Monte  Lí$bano,  com 7.652,70 m² (sete  mil  seiscentos  e  cinquenta e  dois  metros
quadrados), registrada sob a matrí$cula nº 38.480;
2.3.3  A� rea localizada no loteamento Morada do Sol,  com 10.488,16 m² (dez mil quatrocentos e oitenta e oito metros
quadrados, registrada sob a matrí$cula nº 36.943;
2.3.4 A� rea localizada no loteamento Buritis II, com 11.024,06 (onze mil e vinte e quatro metros quadrados), registrada sob
a matrí$cula nº 36.189.
2.3.5  O valor atribuí$do as a$ reas acima descritas perfaz um total de R$ 6.634.523,00 (seis milho- es seiscentos e trinta e
quatro mil e quinhentos e vinte e treG s reais).

2.4. A empresa selecionada recebera$  do municí$pio de Tangara$  da Serra-MT, quatro a$ reas urbanas com infraestrutura
ba$ sica implantada, para atender a demanda habitacional do municí$pio e fomentar o desenvolvimento da regia- o. O valor
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atribuí$do  as  a$ reas  entrara- o  como  contrapartida  do  municí$pio  ao  empreendimento  e  sera- o  descontados
proporcionalmente dos valores das unidades habitacionais, realizada junto aM  Caixa EconoG mica Federal e/ou outro agente
financeiro que faça a gesta- o do Programa Habitacional.

2.5 A empresa selecionada por meio do Chamamento Pu$ blico sera$  indicada para celebrar contrato de execuça- o de projetos
e obras  junto aM  Caixa EconoG mica Federal  e/ou outro agente financeiro que faça a gesta- o  do Programa Casa Verde e
Amarela.

2.6 As Unidades Habitacionais a serem produzidas sera-o destinadas a grupos familiares enquadrados a legislaça- o vigente
aM  e$poca da apresentaça- o  da proposta,  e  podera- o  ser  executadas em fases  conforme cronograma a ser  proposto pela
licitante.  O  cadastro  das  famí$lias  sera$  efetuado  pela  Secretaria  de  AssisteGncia  Social  conforme  crite$ rios  inerentes  a
aquisiça- o do imo$ vel.

2.7. As especificaço- es constantes dos Projetos ArquitetoG nicos e Complementares, assim como os materiais empregados
devera- o estar em consonaG ncia com as especificaço- es te$ cnicas construtivas e executivas mí$nimas exigidas no Programa
Casa Verde e Amarela e das normas legais vigentes (ABNT), conforme enquadramento.

2.8. Os mutua$ rios do empreendimento, sem exclusa- o dos demais benefí$cios, podera- o receber aporte financeiro advindo
do  Programa  estadual  do  MT  PAR  –  Ser  Famí$lia  Habitaça- o,  criado  pela  Lei  Estadual  n°  11.587/2021,  cuja  renda  se
enquadre no regulamento especí$fico da lei estadual.

2.9. A  seleça- o  da  empresa  na- o  implicara$  na  sua  contrataça- o  pelos  agentes  financeiros  autorizados.  A  contrataça- o
dependera$  de aprovaça-o da Agente Financeiro, a depender de ana$ lises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento
aM s exigeGncias do Programa Casa Verde e Amarela.

3 - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

3.1 O envelope contendo a documentaça- o,  devera$  ser entregue pelo interessado na sessa-o pu$ blica de RECEBIMENTO e
ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, que realizar-se-a$  no dia 18/04/2022, aM s 08h00 (oito horas), na Sala de
Licitaço- es do municí$pio, localizada no endereço constante no item 1.1;

3.2 O envelope contendo os Documentos de Habilitaça- o devera$  ter expresso em seu exterior, as seguintes informaço- es:

3.3 No envelope de HABILITAÇAP O, devera- o estar contidas as informaço- es/documentos exigidos neste Edital.
3.3.1 Os documentos devera- o estar numerados de forma sequencial e rubricados em todas as folhas pelo Credenciado.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO

4.3. Somente podera- o participar pessoas jurí$dicas que:
4.3.1 Possuam certificado de análise de risco de crédito favorável e vigente expedido pela Gerência Nacional de
Risco de Crédito e Operações - GERIC, da Caixa Econômica Federal.

4.4. E�  vedada a participaça-o de Pessoa Jurí$dica enquadrada em quaisquer das hipo$ teses a seguir elencadas:
4.4.1. Em processo de faleGncia, concordata ou processo de recuperaça- o judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
dissoluça- o ou em liquidaça- o;
4.4.2. Que estejam inadimplentes junto aM  Caixa EconoG mica Federal (CEF).
4.4.3. Que dentre seus dirigentes, so$ cios, responsa$ veis te$ cnicos ou legais, dentre suas equipes te$ cnicas, bem assim dentre
eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administraça- o Pu$ blica Direta ou Indireta
e/ou servidor da Caixa EconoG mica Federal;
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4.4.4. Que tenham sido declaradas inidoG neas por o$ rga- os da Administraça- o Pu$ blica Direta ou Indireta, nas esferas: Federal,
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça- o ou punidas com suspensa- o, desde que
a puniça-o alcance esta Administraça- o e/ou a Caixa EconoG mica Federal (CEF).

4.5. Empresas estrangeiras que na- o funcionem no Paí$s, ficam impedidas de participar deste certame.

4.6. A participaça- o da empresa interessada implicara$  na aceitaça-o integral e irretrata$ vel dos termos, condiço- es e anexos
bem como a observaG ncia das normas e regulamentos aplica$ veis ao Programa Casa Verde Amarela.

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 Os interessados devera- o habilitar-se ao certame, mediante Solicitaça- o de Credenciamento, digitada, sem emendas,
rasuras e entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado da proponente, devidamente assinada e carimbada, conforme
modelo constante do Anexo VIII, acompanhada da documentaça- o exigida neste edital.

5.2 Cada interessado podera$  ter apenas um representante oficial, que podera$  ser um dos dirigentes contratuais ou outra
pessoa fí$sica habilitada, mediante apresentaça- o de INSTRUMENTO DE PROCURAÇAP O PU� BLICA ou DE CREDENCIAMENTO,
com firma  reconhecida,  conforme  demonstrado  no  MODELO  DE  CREDENCIAMENTO  -  Anexo VIII,  deste  edital,  com
poderes para tratar de assuntos pertinentes ao certame licitato$ rio, como, usar a palavra, rubricar documentos, apresentar
contestaço- es ou recursos e assinar a ata, entre outros, acompanhado de qualquer documento de Identidade emitido, para
promover sua identificaça- o.

5.3 So$  tera- o direito de usar a palavra, rubricar as documentaço- es, apresentar reclamaço- es ou recursos e assinar as atas o
proprieta$ rio ou seu representante legalmente constituí$do.

6 – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

6.1. TODOS OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO  a documentaça- o
abaixo,  relativa aM  Habilitaça- o  Jurí$dica,  Regularidade fiscal, Qualificaça- o  te$ cnica  profissional  e  Qualificaça- o  EconoG mico-
Financeira, conforme artigo 27 aM  31, da Lei 8.666/1993.

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Ce$ dula de identidade (RG) e CPF dos So$ cios (original ou cópia autenticada);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
c)  Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por aço- es, acompanhado de documentos de eleiça- o de seus administradores, ou;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, a companhada de prova de diretoria em exercí$cio, ou;
e) Decreto de autorização, em se  tratando  de empresa  ou sociedade estrangeira em funcionamento  no Paí$s, e  ato  de
registro ou autorizaça- o para funcionamento expedido pelo o$ rga- o competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2.2. A empresa devera$  apresentar o documento de constituiça- o da empresa e todas as alteraço- es quando houver.

6.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscriça- o junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurí$dicas - CNPJ;
b) Prova de inscriça- o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicí$lio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatí$vel com o objeto contratual;
c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Nacional  (Dívida  Ativa  da  União  e  Contribuições  Federais)  e  aM
Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/ PGFN nº 1.751,
DE 02/ 10/ 2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ);
e) Certida- o Negativa de De$bito expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicí$lio tributa$ rio da licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicí$lio ou sede da empresa participante;
g) Prova de regularidade junto ao FGTS – Fundo De Garantia por Tempo de Serviço;
h) Certida- o Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT - TST;

6.4. RELATIVO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:
Conforme do Artigo 31, da Lei 8666/93;
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a)  CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  CONCORDATA,  FALÊNCIA  E/OU  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL  ou
INSOLVÊNCIA CIVIL expedida pelo Carto$ rio Distribuidor da sede da pessoa jurí$dica licitante, com data de, no ma$ ximo, 90
(NOVENTA) dias anteriores aM  data de abertura desta licitaça-o, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva
certida- o.

6.5. RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:
a)   Prova de inscrição da empresa Licitante  no Conselho Regional  de Engenharia e/ou no Conselho Regional de
Arquitetura do local da sede do licitante.
b) Prova de inscrição do(s) Responsável (is) Técnico(s)  da empresa no Conselho Regional de Engenharia e/ou no
Conselho Regional de Arquitetura.
c)  Os  responsa$ veis  te$ cnicos  devera- o  pertencer  ao  quadro  permanente  da  empresa  licitante  na  data  prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame: o so$ cio que comprove seu ví$nculo por interme$dio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e PrevideGncia Social; e o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaraça- o
de compromisso de vinculaça-o contratual futura,  caso  o  licitante  se  sagre  vencedor desta licitaça- o.  Porventura  na
certida- o de regularidade da empresa constar o tipo de ví$nculo com o responsa$ vel te$ cnico com a empresa sera$  aceito.
d) Declaraça- o  de Habilitaça- o  emitido pela Caixa Economica Federal,  contendo dados da empresa participante,  co$ digo
GERIC e a classificaça- o de risco “RATING”.
e) Atestado/ Certificado de Conformidade com o Sistema de Gesta- o da Qualidade PBQP-H, informando o ní$vel da empresa
dentro do programa.
f) Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento – RAE emitida por Agente Financeiro, elaborado nos u$ ltimos 30
(trinta) dias, a contar da data de publicaça-o deste edital, de empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela.

6.6. DAS DECLARAÇÕES.
6.6.1 Devera- o ser apresentadas pela empresa proponente as seguintes Declaraço- es:
a) Declaraça- o de Visita realizada pelo responsa$ vel te$ cnico da empresa. Somente sera- o aceitas as declaraço- es assinadas
pelo responsa$ vel te$ cnico ou representante legal conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital.
b) Declaraça- o  de  que  atende  aM s  condiço- es  do  Programa  Casa  Verde  Amarela  para  contrataça- o  junto  aos  agentes
financeiros autorizados, conforme modelo constante do ANEXO VI deste Edital;
c)  Declaraça- o  de que na- o  emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  bem como
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condiça- o de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
modelo constante do ANEXO VII deste Edital.

6.7. A  na-o  apresentaça-o  de  qualquer  documento  solicitado  relacionados  acima , implicara$ ,  na  na- o  aceitaça- o  como
habilitado ao certame no municí$pio de Tangara$  da Serra.

6.8. A  entrega  da  documentaça- o  acima  estabelecida  implica  manifestaça-o  de  interesse  no  chamamento,  bem  como
aceitaça-o e submissa- o, independente de manifestaça- o expressa, a todas as normas e condiço- es deste Edital.

6.9. Os  documentos  exigidos,  conforme  o  artigo  32,  da  Lei  8.666/1993,  devera- o  ser  apresentados  em  original  ou
publicaça- o em o$ rga- o da imprensa oficial ou por qualquer processo de co$ pia autenticada em carto$ rio competente ou pela
Comissa- o Permanente de Licitaça- o. Quando a Licitante optar por autenticar sua documentaça- o no Municí$pio de Tangara$
da Serra-MT, devera$  fazeG -lo durante a sessa-o pu$ blica do certame e mediante apresentaça- o do documento original.

6.10. Os documentos que na-o tiverem prazo de validade estabelecido pelo o$ rga- o expedidor somente sera- o va$ lidos desde
que tenham sido expedidos, no ma$ ximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores aM  data fixada para o recebimento dos
envelopes.

6.11. Documentos  apresentados com a validade expirada,  passí$veis  de obtença- o  pelos meios eletroG nicos,  a  Comissa-o
Permanente de Licitaça-o fara$  a verificaça-o no site oficial do respectivo o$ rga- o e, se comprovada a regularidade fiscal, sera$
juntado aos autos o respectivo documento.

6.12.  A Administraça-o na- o se responsabilizara$  pela eventual indisponibilidade dos meios eletroG nicos, no momento da
verificaça- o.  Ocorrendo essa indisponibilidade e na- o  sendo apresentados os documentos alcançados pela verificaça- o,  a
licitante sera$  inabilitada.
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6.13.  Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticaça- o, desde que estejam dentro do prazo de validade, e
ainda, se apresentados em seu original; ficando a crite$ rio do O� rga- o licitante a comprovaça-o da veracidade dos mesmos.

7 – DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

7.1 Entre as empresas que manifestarem interesse, sera$  selecionada pela Comissa- o Permanente de Licitaça- o, a empresa
que obtiver a maior pontuaça- o com a somato$ ria das alí$neas "a", "b", "c", ao final, sera$  declarada vencedora. Persistindo
empate, com o somato$ rio das alí$neas “a”, “b”, “c”, o crite$ rio de desempate sera$  feito seguindo as demais alí$neas, ate$  que
seja selecionada a empresa vencedora, devendo apresentar: 
a) Possuir GERIC va$ lido no agente financeiro, sendo classificadas com rating de “A” aM  “D” e pontuadas da maneira que
segue: 

- Empresa com Rating A: 40 pontos;
- Empresa com Rating B: 30 pontos;
- Empresa com Rating C: 20 pontos;
- Empresa com Rating D: 10 pontos;

b) Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento – RAE emitida por Agente Financeiro, elaborado nos u$ ltimos 30
(trinta) dias, a contar da data de publicaça-o deste edital, de empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela, sendo
que para este item sera$  considerado 20 pontos; 
c) Persistindo empate no resultado da apuraça-o das alí$neas “"a",  "b",  "c": o desempate sera$  efetuado observando-se o
crite$ rio de maior ní$vel obtido no PBQP-H;
d) Ao final contendo empresas empatadas a empresa vencedora sera$  escolhida por sorteio na presença de representantes
das empresas empatadas.

7.2 A Comissa- o Permanente de Licitaça- o emitira$  o termo de seleça-o e compromisso ao vencedor, indicando a empresa
selecionada,  conforme  ANEXO  III  deste chamamento,  e  encaminhara$  para  adjudicaça- o  e  homologaça-o  da  Secretaria
Municipal de Coordenaça- o e Planejamento.

8 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

8.1 A sessa-o sera$  realizada com observaG ncia dos seguintes procedimentos:

8.2 Os envelopes contendo a documentaça-o de habilitaça- o devera- o ser entregues diretamente aM  Comissa-o Permanente de
Licitaça- o, na data e hora$ rio e local indicado no preaG mbulo deste edital.

8.3 Caso haja interesse pu$ blico, fica resguardado o direito da Administraça- o Municipal, de adiar as datas de recebimento e
abertura dos envelopes, o que se dara$  via comunicado geral pela imprensa oficial.

8.4 Iniciada a sessa-o, sera- o abertos os envelopes de habilitaça- o na data e hora$ rio apostadas no preaG mbulo deste edital,
ocasia- o  em  que  a  documentaça- o  neles  contida  sera$  examinada  e  rubricada  pelos  membros  da  Comissa-o  e  pelos
representantes das interessadas, se assim desejarem.

8.5 E�  obrigato$ ria a rubrica dos membros da Comissa-o na documentaça- o contida nos envelopes, sendo facultativa a dos
representantes das interessadas.

8.6  Verificaça-o  da  conformidade  das  documentaço- es  das  interessadas  com os  requisitos  do  edital,  promovendo-se  a
habilitaça- o e inabilitando das interessadas desconformes ou incompatí$veis com as exigeGncias deste edital.

8.7 Na- o havendo manifestaça- o contra$ ria das interessadas quanto aM  habilitaça- o e inabilitaça- o, a Comissa- o Permanente de
Licitaça- o prosseguira$  no andamento dos trabalhos.
8.7.1  Havendo manifestaça- o contra$ ria das interessadas, o procedimento ficara$  suspenso ate$  o julgamento dos mesmos,
exceto se houver renu$ ncia expressa dos direitos de recurso.

8.8 Fica  facultado aM  CPL,  o direito  de solicitar  esclarecimentos,  proceder buscas,  diligeGncias  e  extrair  certido- es  para
averiguar a veracidade das informaço- es constantes nos documentos apresentados e para fins de obtença- o das certido- es
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correspondentes atualizadas,  em qualquer momento e sempre que julgar necessa$ rio, fixando prazo para atendimento,
objetivando elucidar ou complementar a instruça- o do processo, vedada a inclusa- o posterior de documento ou informaça- o
que deveria constar originariamente do Envelope Credenciamento.

8.9  Da reunia- o de abertura dos envelopes do certame, sera$  lavrada ata circunstanciada, na qual sera-o  registradas as
ocorreGncias relevantes, porventura feitas e demais ocorreGncias que interessarem ao julgamento deste processo licitato$ rio,
devendo,  ao  final,  ser  firmada  pelos  membros  da  Comissa- o  Permanente  de  Licitaça-o  e  pelos  representantes  das
interessadas presentes.

8.10 O Presidente da Comissa- o Permanente de Licitaça- o franqueara$  a palavra para que os interessados registrem em ata o
que entenderem cabí$veis, podendo, a crite$ rio da Comissa- o, serem os pedidos apreciados e decididos de imediato.

8.11 Podera- o ser convocados servidores do Municí$pio de Tangara$  da Serra, para assessorar a Comissa-o no procedimento
e no julgamento da documentaça- o.

8.12 Somente podera- o rubricar documentos, tomar quaisquer deciso- es em nome das proponentes e assinarem a ata, os
representantes que comprovarem tal condiça- o, por interme$dio de documento pro$ prio.

8.13 Caso  a  Comissa- o  julgue  conveniente,  a  seu  exclusivo  crite$ rio,  podera$  suspender  a  reunia- o  a  fim  de  que  tenha
melhores  condiço- es  para  analisar  a  documentaça- o  apresentada,  sendo  que  o  resultado  desta  fase,  das  empresas
habilitadas/inabilitadas, sera$  divulgado atrave$s do Dia$ rio Oficial dos Municí$pios e Dia$ rio Oficial de Contas do Tribunal de
Contas do Mato Grosso.

8.14 A entrega da documentaça-o,  por parte da interessada, implica na aceitaça- o  de todas as condiço- es expressas no
presente Edital, seus anexos e legislaça- o pertinente.

9 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1  A Comissa- o  Permanente  de Licitaça- o  processara$  a  verificaça- o  da documentaça- o  apresentada por interessada,  de
acordo com o estabelecido neste edital.

9.2 Sera- o inabilitadas as interessadas cuja documentaça- o na- o satisfizer as exigeGncias deste edital.

9.3 Sera$  desconsiderada a documentaça- o contra$ ria ou em desconformidade com as disposiço- es deste edital e seus anexos
e com a legislaça- o vigente.

10 - ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

10.1 Qualquer pessoa podera$  solicitar esclarecimentos, provideGncias ou impugnar este edital.
10.2 Decaira$  do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que na- o o fizer até 02 (dois)
dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, ou seja, até as 16h00 do dia 12/04/2022, apontando
de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciar o mesmo, cabendo ao Presidente da  CPL decidir
sobre a impugnaça- o no prazo de ate$  24 horas.

10.3 Ate$  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessa-o pu$ blica, qualquer pessoa, fí$sica ou jurí$dica,
podera$  impugnar  o  ato  convocato$ rio  deste  certame  mediante  petiça- o  a  ser  enviada  para  o  endereço  eletroG nico
licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br, podendo  tambe$m,  alternativamente  serem  protocoladas  diretamente  na
Secretaria  Municipal  de  Administração:  Departamento  de  Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tangará  da
Serra/MT – Brasil  nº 2.351-N, Jardim Europa, Tangará da Serra MT,  CEP 78.300.000 ,  dirigida  ao Presidente da
Comissa- o  Permanente  de  Licitaça-o,  contendo  os  documentos  necessa$ rios  de  qualificaça- o  do  Requerente,  sendo  em
qualquer dos casos durante o seguinte hora$ rio: das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 (horário local).

10.4 Acolhida a impugnaça- o  contra  o Edital  que implique em alteraça- o  do mesmo,  sera$  designada nova data  para a
realizaça- o do certame, quando sera$  novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados.

10.5 A impugnaça- o interposta tempestivamente pela interessada, na- o a impedira$  de participar do presente certame ate$  o
traG nsito em julgado da decisa- o que decidir seu questionamento.
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11 – DOS RECURSOS

11.1 Das deciso- es e atos no procedimento deste certame, cabera$  recurso no prazo de 05 (cinco) dias u$ teis, a contar da
intimaça- o do ato ou da lavratura da ata.

11.2 O prazo, ma$ximo e improrroga$ vel, para interposiça- o dos recursos constantes do art. 109, da Lei n° 8.666/93 sera$  de
05 (cinco) dias úteis contados da data da publicidade.

11.3  O recurso sera$  dirigido aM  autoridade superior, por interme$dio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual
podera$  reconsiderar da sua decisa- o, no prazo de ate$  05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, devera$  fazeG -lo subir,
devidamente  informado,  para  que  seja  apreciado  e  decidido  pela  autoridade  competente  no  prazo  ma$ximo  e
improrroga$ vel de ate$  05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

11.4  Os  recursos  somente  sera- o  recebidos  pela  Comissa- o  Permanente  de  Licitaça-o,  dentro  do  hora$ rio  normal  de
atendimento deste, em vias originais, as quais devera- o conter, obrigatoriamente, sob pena de na- o conhecimento da peça
recursal:
11.4.1 Nome e endereço da interessada;
11.4.2 Data e assinatura, esta$  com mença- o do nome do signata$ rio;
11.4.3 Objeto da petiça- o, com indicaça- o clara dos atos e documentos questionados;
11.4.4 Fundamentaça- o do pedido;
11.4.5 Indicaça- o dos nu$ meros do edital e dos autos do processo de origem.

11.5 Dos recursos sera- o cientificados a todas as interessadas, as quais podera- o impugna$ -los no prazo de cinco (05) dias
úteis contados da cieGncia.

11.6 Os recursos interpostos contra habilitaça- o ou inabilitaça- o dos participantes tera- o efeito suspensivo.
11.6.1  Os recursos  previstos  no inciso I  do artigo  109,  da Lei  n°  8.666/93 podera- o  ter  efeito  suspensivo,  mediante
despacho da autoridade competente, desde que presentes razo- es de interesse pu$ blico.

11.7 Somente o representante legalmente constituí$do, ou pessoas com poderes para tanto, podera- o interpor recursos, ter
vistas dos autos ou requerer fotoco$ pia do processo.

11.8 Somente  sera-o  recebidos  e  conhecidos  os  recursos  interpostos  por  escrito,  em  vias  originais,  protocolados  no
Departamento de Licitaça- o do municí$pio ou enviada para o endereço eletroG nico  licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br  ,  
aos cuidados da Comissa- o Permanente de Licitaça-o, com endereço na Avenida Brasil nº 2.351 – N, 2º Piso, Jardim Europa,
e dentro dos respectivos prazos legais.  

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12.1 A homologaça- o e adjudicaça- o do objeto, dar-se-a$  por ato do Secreta$ rio Municipal de Coordenaça- o e Planejamento. 

13 – DOS PRAZOS

13.1. A empresa selecionada devera$  apresentar prazo de execuça- o dos serviços e projetos ao municí$pio em cronograma
elaborado pela mesma, atentando-se as exigeGncias da legislaça- o municipal vigente, em especial a Lei Complementar nº
15/1996 e suas alteraço- es.

13.2. A empresa vencedora devera$  enviar os projetos para ana$ lise da Prefeitura Municipal em um prazo ma$ ximo de 30
(trinta) dias. O iní$cio das obras decorrentes do presente programa devera$  ocorrer num prazo ma$ximo de 90 (noventa)
dias apo$ s a emissa-o do alvara$  de obras e comprovaça-o da demanda mí$nima necessa$ ria para a efetiva contrataça- o dos
futuros mutua$ rios junto aM  Caixa EconoG mica Federal ou Banco do Brasil S/A respeitado e observado as fases e etapas do
cronograma proposto.

13.3. Os prazos de entrega dos projetos e das obras devera- o respeitar o ma$ ximo previsto para a implantaça- o total das
Unidades  Habitacionais  coletivas  de  36  (trinta  e  seis  meses)  contados  do  alvara$  de  construça- o,  em  observaG ncia  ao
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cronograma fí$sico previsto na proposta apresentada pela Empresa Selecionada, inclusive no que se refere a suas fases e
etapas.

13.4. Desde  que  haja  motivos  devidamente  justificados,  podera$  o  municí$pio  de  Tangara$  da  Serra-  MT  conceder  a
prorrogaça- o dos prazos previstos no cronograma apresentado.

13.5. No caso de atraso no cronograma, comprovadamente decorrentes de fatos alheios aM  Empresa Selecionada, como a
demora eventual nos processos de licenciamento, aprovaço- es, ou atrasos gerados pela pro$ pria administraça- o, os prazos
previstos no cronograma podera- o ser prorrogados pelo mesmo prazo do atraso decorrente de terceiros, devidamente
comprovados.

13.6.  O  recebimento  definitivo  das  obras  por  parte  da  Administraça-o  na- o  exclui  a  responsabilidade  da  Empresa
Selecionada pela correça- o dos ví$cios de construça- o que surgirem. Nesse sentido, o pro$ prio Co$ digo Civil estabelece no art.
618 a responsabilidade do empreiteiro  em responder,  em contratos de empreitada de edifí$cio ou outras construço- es
considera$ veis,  “durante o prazo irredutí$vel  de  cinco anos,  pela  solidez e  segurança do trabalho,  assim em raza-o  dos
materiais, como do solo”.

14 – DAS ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES HABITACIONAIS

14.1. O  projeto  a  ser  elaborado pela  empresa  selecionada,  devera$  prever  a  construça- o  de no mí$nimo  480 unidades
habitacionais, sob a forma de condomí$nio vertical, sendo cada unidade composta de no mí$nimo: uma sala, uma cozinha,
dois dormito$ rios, um banheiro social, e uma a$ rea de serviço, com metragem total mí$nima de 45 m² (quarenta e cinco
metros quadrados).

14.2 A  produça- o  das unidades  habitacionais  de  que  trata  este  chamamento,  consiste  na  construça- o  de  um
empreendimento habitacional com 04 (quatro) condomí$nios,  que desde ja$  ficam autorizados a serem construí$dos em
etapas distintas, conforme modulaça- o proposta pela vencedora e aprovada pela Caixa EconoG mica Federal e aprovaça- o de
demanda mí$nima, sendo necessa$ rio a contrataça- o de 100% de cada etapa para que a pro$ xima seja iniciada. 

14.3 A construça- o das unidades habitacionais podera$  ser distribuí$da em 4 (quatro) etapas subsequentes considerando a
divisa- o por a$ reas e o percentual equivalente entre as etapas e prazo de entrega a ser destacado no termo de compromisso
e analisado pela Prefeitura de Tangara$  da Serra. As a$ reas destinadas aM  construça- o das Unidades Habitacionais objeto deste
Termo de RefereGncia com suas dimenso- es encontram-se descritas na planta de locaça- o e situaça- o.

14.4. Os projetos executivos, complementares e o memorial descritivo, das Unidades Habitacionais estara- o a cargo da
Empresa Proponente e devera- o: 
(i) atender aM s especificaço- es mí$nimas e aos programas de acessibilidade do Programa Habitacional; 
(ii) estar em conformidade com a legislaça- o vigente e normativas aplica$ veis; e, 
(iii) atender aos requisitos necessa$ rios para aprovaça- o da proposta pelos Agentes Financeiros autorizados, segundo as
exigeGncias do Programa Casa Verde Amarela vigente aM  e$poca.

14.5. Qualquer  alteraça- o  ou  substituiça- o  dos  Projetos  ou  especificaço- es  apresentadas  e/ou  a  propositura  de  novas
tecnologias devera- o obrigatoriamente ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Municí$pio de Tangara$  da Serra em
relaça- o a seus custos acrescidos no Preço Ma$ ximo da Unidade Habitacional.

14.6. O preço ma$ximo da Unidade Habitacional proposto devera$  ser igual ou menor que o preço ma$ximo de unidade
habitacional  avaliada  pelo  agente  financeiro  para  Programa  Casa  Verde  Amarela,  ou  outro  programa  Federal  que  o
equivalha,  vigente na data de apresentaça- o  da proposta.  No preço ma$ximo das unidades habitacionais (PMUH) esta- o
incluí$dos os seguintes custos:
14.6.1. Despesas  cartoriais  e  outras  necessa$ rias  ao  registro  do  empreendimento  e  implantaça- o  das  Unidades
Habitacionais;
14.6.2. Custo de Construça- o das Unidades Habitacionais conforme especificaço- es mí$nimas deste Termo de RefereGncia; 
14.6.3. Despesas para obtença- o dos documentos referentes aM  conclusa- o da construça- o das Unidades Habitacionais, dentre
eles: Certida- o Negativa de De$bitos (CND) do INSS, e averbaça- o de termo de conclusa- o de obra “habite-se”;
14.6.4. Responsabilidade Te$cnica e garantia de todas as obras e construço- es.
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14.7. As  especificaço- es  te$ cnicas  construtivas  e  executivas  mí$nimas  das  Unidades  Habitacionais  devera- o  obedecer
rigorosamente aM s normas do PBQP-h (Programa Brasileiro da Qualidade Produtividade do Habitat).

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1. Constituem obrigaço- es do Municí$pio de Tangara$  da Serra-MT:
a) Alienar as a$ reas neste termo de refereGncia descritas a empresa selecionada e assinar toda a documentaça- o necessa$ ria
ao registro do empreendimento imobilia$ rio e suas Unidades Habitacionais;
b) Fornecer  todas  as  licenças,  aprovaço- es  e  alvara$ s  necessa$ rios  aM  aprovaça- o  dos  Projetos  e  execuça- o  das  Unidades
Habitacionais apo$ s apresentaça- o dos projetos listados no termo;
c) Realizar  inspeço- es perio$ dicas nas obras atrave$s  de fiscal de execuça- o  nomeado,  a fim de verificar  a execuça- o  dos
serviços de acordo com os projetos e normas vigentes, especificaço- es e cronogramas das obras;
d) Conceder isença- o de todas as taxas de aprovaça- o dos projetos e impostos previstos na Lei 5.559/2021; 
e) Firmar os instrumentos necessa$ rios aM  contrataça- o  da empresa selecionada e demais documentos que vierem a ser
necessa$ rios para o registro imobilia$ rio e comercializaça-o das unidades aos mutua$ rios;
f) Emitir os Termos de Recebimentos Proviso$ rio e Definitivo nos prazos e condiço- es estipuladas neste termo de refereGncia.

15.2 Definir os crite$ rios e o cronograma de inscriça- o do programa habitacional, bem como a seleça- o dos mutua$ rios das
unidades habitacionais, que sera- o realizados pela Secretaria Municipal de AssisteGncia Social, conforme regulamento a ser
divulgado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do chamamento pu$ blico, e apo$ s encaminhados para a
vencedora do presente para as ana$ lises financeiras e a contrataça- o junto aM  Caixa EconoG mica Federal.

15.3 A presença e participaça- o da Administraça- o Municipal na fiscalizaça-o durante a execuça- o da obra, e quaisquer que
sejam os atos praticados, na- o implicara$  solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa selecionada, que respondera$
u$ nica e integralmente pela execuça-o dos serviços, inclusive pelos trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislaça- o em vigor.

16 - OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES 

16.1. Elaboraça-o do Projeto Executivo de no mí$nimo 480 unidades habitacionais, os quais devera- o estar obrigatoriamente
adequados  as  especificaço- es  mí$nimas  exigidas  no  Programa  Casa  Verde  Amarela   (Lei  14.118/2021)  vigente  em
consonaG ncia ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), normas legais vigentes (ABNT),
Co$ digo de Obras do Municí$pio e condiço- es e peculiaridades constantes deste Termo de RefereGncia, bem como a execuça- o
das edificaço- es e seu respectivo registro junto ao Carto$ rio de Registros;
a) Projeto de Arquitetura;
b) Projeto Estrutural;
c) Projeto de Instalaço- es Ele$ tricas;
d) Projeto de Instalaço- es Hidrossanita$ rias;
e) Detalhes Construtivos;

16.2  Elaborar e apresentar os projetos e documentos necessa$ rios aM  viabilizaça- o do empreendimento junto aos Agentes
Financeiros autorizados para contrataça- o do financiamento, segundo as exigeGncias deles.

16.3 Conduzir o processo de aprovaça-o dos projetos necessa$ rios aM  execuça- o e construça- o das Unidades Habitacionais
junto ao Municí$pio de Tangara$  da Serra.

16.4  Contratar  junto  ao  Agente  Financeiro  no  prazo  de  90  (noventa  dias)  da  expediça- o  do  termo  de  seleça-o  e
compromisso, devendo a execuça- o do Empreendimento ser de ate$  36 (trinta e seis) meses contados da data de expediça- o
do  alvara$  de  construça- o.  Na- o  ocorrendo  a  referida  contrataça- o  no  prazo  estipulado,  a  Empresa  Selecionada  sera$
desclassificada.

16.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal quando da contrataça- o prevista no item acima.

16.6 Promover  o  registro  do  empreendimento  no  carto$ rio  de  registro  de  imo$ veis  competente  para  realizaça- o  da
comercializaça- o das Unidades Habitacionais, sempre em absoluta observaG ncia aM s diretrizes do Programa Habitacional, da
Legislaça- o Municipal e deste Termo de RefereGncia.
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16.7 Realizar e custear a incorporaça- o de condomí$nio junto ao Carto$ rio de Registro de Imo$ veis antes do iní$cio das obras.

16.8 Realizar e custear a instituiça- o do condomí$nio e individualizaça- o das matrí$culas autoG nomas destinadas ao Programa
Habitacional Popular apo$ s a finalizaça- o da implantaça- o do empreendimento; 

16.9  Obter e apresentar,  quando da conclusa- o  das Unidades Habitacionais,  “Habite-se”,  Certida- o  Negativa de De$bitos
(CND) do INSS, e a Averbaça- o da Construça-o aM  margem das respectivas matrí$culas, no Carto$ rio de Registro de Imo$ veis
competente.

16.10 Comercializar as Unidades Habitacionais para proponentes mutua$ rios pre$ -selecionados por cadastro efetuado pela
Prefeitura,  observadas as diretrizes legais e deste Termo de RefereGncia, do Edital e normas do Programa Habitacional
vigente.

16.11 Na- o sera- o computados para o prazo especificado no item 16.4, os atrasos decorrentes de fatos alheios aM  Empresa
Selecionada,  como  a  demora eventual  nos  processos  de aprovaça- o  e  licenciamento,  ou atrasos  gerados pela  pro$ pria
administraça- o municipal.

16.12 Constituem-se  obrigaço- es  da  Contratada,  sob  pena  de  retrocessa-o  do  imo$ vel  o  disposto  no  Art.  3º  da  Lei
5.559/2021, conforme abaixo:
I - A Donata$ ria fizer uso do imo$ vel para fins distintos do determinado nesta lei;
II – A construça- o das unidades habitacionais na- o se iniciarem em ate$  12 (doze) meses contados a partir da efetiva doaça- o;
III – As obras de construça-o das unidades habitacionais na- o forem concluí$das em ate$  36 (trinta e seis) meses, contados a
partir da emissa- o do alvara$  pelo municí$pio, salvo quando houver prorrogaça- o do prazo admitido pelo Poder Executivo
Municipal;
IV – Houver descumprimento das cla$ usulas do contrato de execuça- o das unidades habitacionais.
16.12.1 Os prazos dos incisos II e III podera- o ser prorrogados em virtude de força maior, devidamente comprovada.

17 – DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A  execuça- o  dos  serviços  e  obras  sera$  objeto  de  acompanhamento,  controle,  fiscalizaça-o  e  avaliaça- o  por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

17.2. O  fiscal  dos  serviços  passa  a  ser  o  gestor  do  contrato,  formalmente  designado  pela  Administraça- o,  e
comprovadamente  habilitado  para  gerenciar  o  contrato,  sera$  o  responsa$ vel  pelo  fiel  cumprimento  das  cla$ usulas
contratuais,  inclusive  as  pertinentes  aos  encargos  complementares,  conforme  determinaça- o  do  Decreto  Estadual  nº
30.610/2009.
17.2.1 O Contrato sera$  acompanhado e fiscalizado pelos seguintes servidores:

Fiscal: Eliseu Cunha Gonçalves; cargo: engenheiro civil; 
Fiscal suplente: Alex Campos Fernandes; cargo: engenheiro civil;

17.3. Sa- o atribuiço- es do fiscal:
a) Acompanhar  o  plano  de  execuça-o  e  o  cronograma  detalhado  dos  serviços  e  obras  a  serem  apresentados  pela
selecionada no iní$cio dos trabalhos;
b) Esclarecer  ou  solucionar  incoereGncias,  falhas  e  omisso- es  eventualmente  constatadas  nos  desenhos,  memoriais,
especificaço- es e demais elementos dos projetos disponibilizados, bem como fornecer informaço- es e instruço- es necessa$ rias
ao desenvolvimento dos trabalhos;
c) Promover reunio- es no local dos serviços para dirigir du$ vidas, que devera- o ser documentadas pela Fiscalizaça- o, com
assinatura do responsa$ vel te$ cnico da selecionada;
d) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessa$ ria a verificaça-o da exata
correspondeGncia entre as condiço- es reais de execuça- o e os paraG metros, definiço- es e conceitos de projeto;
e) Inspecionar  sistematicamente  o  objeto,  com  a  finalidade  de  examinar  ou  verificar  se  sua  execuça- o  obedece  aM s
especificaço- es te$ cnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaço- es do contrato;
f) Realizar  inspeço- es  perio$ dicas  no canteiro  de serviço,  a  fim de verificar  o cumprimento das medidas de segurança
adotadas nos trabalhos, o estado de conservaça- o dos equipamentos de proteça-o individual e dos dispositivos de proteça- o
de  ma$ quinas  e  ferramentas  que  ofereçam  riscos  aos  trabalhadores,  bem  como  a  observaG ncia  das  demais  condiço- es
estabelecidas pelas normas de segurança e sau$ de no trabalho;
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g) Promover reunio- es perio$ dicas no canteiro de serviço para ana$ lise e discussa-o sobre o andamento dos serviços e obras,
esclarecimentos  e  provideGncias  necessa$ rias  ao  cumprimento  do  contrato,  registrando  em  ata,  todas  as  provideGncias
demandadas dessas reunio- es;
h) Paralisar  e/ou solicitar  o refazimento de qualquer serviço que na- o  seja  executado em conformidade com projeto,
norma te$ cnica ou qualquer disposiça- o oficial aplica$ vel ao objeto;
i) Solicitar a substituiça-o de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplica$ veis
aos serviços e obras;
j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuça- o dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
k) Manter Registro de OcorreGncias,  dos fatos e comunicaço- es que tenham implicaça-o  com as obras e serviços,  como:
modificaço- es de projeto, conclusa-o e aprovaça-o de serviços e etapas construtivas, autorizaço- es para execuça-o de trabalho
adicional, autorizaça- o para substituiça-o de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execuça- o dos
serviços e obras, irregularidades e provideGncias a serem tomadas pelo municí$pio e a Fiscalizaça-o;
l) Elaborar, mensalmente, relato$ rios constando informaço- es gerenciais da obra e encaminha$ -los aM s instaG ncias superiores;
m) Verificar e aprovar a substituiça-o de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas
Especificaço- es Te$cnicas, com base na comprovaça-o da equivaleGncia entre os componentes;
n) Comunicar  a  instaG ncias  superiores  qualquer  infraça- o  cometida  pela  contratada,  mediante  parecer  te$ cnico
fundamentado;
o) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

17.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizaça- o e avaliaça-o de que trata este item na- o excluem a responsabilidade da
empresa selecionada e nem confere ao Municí$pio responsabilidade solida$ ria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execuça- o dos serviços contratados.

17.5. Todos os atos e instruço- es emanados ou emitidos pela Fiscalizaça- o sera-o considerados como se fossem praticados
pelo Municí$pio.

18 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.1. Apo$ s a conclusa- o de cada etapa dos serviços a serem executadas, a empresa selecionada devera$  solicitar, mediante
requerimento ao municí$pio, por meio do Fiscal de Execuça- o da Prefeitura Municipal de Tangara$  das Serra, o recebimento
destes que sera- o analisados por cada a$ rea te$ cnica especí$fica do corpo de te$ cnicos engenheiros e arquitetos do Municí$pio
de Tangara$  da Serra, na qual emitira$  relato$ rio te$ cnico para recebimento dos serviços executados.

18.2. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, sera$  elaborado a pedido apo$ s o cumprimento de
todos os serviços inerentes a entrega das unidades habitacionais concluí$das.

19 - ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CERTAME

19.1 O  presente  certame  podera$  ser  revogado  por  razo- es  de  interesse  pu$ blico  decorrente  de  fato  superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulado por ilegalidade, de ofí$cio ou por
provocaça-o de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como ter adiado ou prorrogado o
prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos interessados quaisquer reclamaço- es ou direitos a indenizaça- o
ou reembolso.

20 - PENALIDADES E SANÇÕES

20.1 Pela inexecuça- o parcial ou total do contrato, a ADMINISTRAÇAP O podera$ , garantindo-se o direito do contradito$ rio e da
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias u$ teis, aplicar as seguintes sanço- es, com base em processo administrativo:
I - AdverteGncia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisaça- o na- o autorizada ou quando houver descumprimento
de qualquer cla$ usula do Contrato e/ ou nas faltas leves na- o acarretem prejuí$zos de monta aM  execuça- o do contrato, na-o
eximindo o advertido das demais sanço- es ou multas;
II - Suspensa- o por ate$  2 (dois) anos de participaça-o em licitaço- es do Municí$pio, no caso de inexecuça-o parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecuça- o decorrer de violaça- o culposa da contratada;
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III - Declaraça-o de inidoneidade para participar de licitaça-o e contratar com as Administraço- es Pu$ blicas Federal, Estaduais
e  Municipais,  quando a  inexecuça- o  do  contrato  decorrer  de violaça-o  dolosa da  contratada,  enquanto  perdurarem  os
motivos determinantes da puniça- o ou ate$  que seja promovida a sua reabilitaça- o na forma da legislaça- o em vigor.

20.2 Na aplicaça-o destas penalidades, sera- o admitidos os recursos previstos em lei.

20.3 As penalidades acima podera- o ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e
alteraço- es subsequentes.

20.4 A aplicaça-o das penalidades estabelecidas no Contrato e$  de competeGncia exclusiva Da Administraça- o Municipal.

20.5 Na- o sera- o aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.

21 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1 Informaço- es complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente Edital sera- o prestadas pela
Comissa- o  Permanente  de Licitaça-o,  no hora$ rio  de 08h00 aM s  11h00,  e  de 13h00 aM s  16h00h,  pelo telefone (65) 3311-
4800/4820/4809, para du$ vidas com relaça- o aos procedimentos administrativos.

21.2 Este  edital  e  seus  anexos  estara- o  disponí$veis  na  pa$ gina  da  internet  do  municí$pio  de  Tangara$  da  Serra-
www.tangaradaserra.mt.gov.br.

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Ao protocolar o envelope de certame, fica subentendido que a interessada conhece todas as condiço- es estabelecidas
no presente edital, e seus anexos.

22.2 A participaça- o neste processo implica na aceitaça- o de todos os termos deste Edital.

22.3 A  proponente  e$  responsa$ vel  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informaço- es  prestadas  e  dos  documentos
apresentados em qualquer  fase  do processo.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a  inveracidade das
informaço- es nele contidas implicara$  a imediata desclassificaça- o da proponente que o tiver apresentado, ou, a rescisa- o do
pacto, sem prejuí$zo das demais sanço- es cabí$veis.

22.4 A CPL solicitara$ , em qualquer e$poca ou oportunidade, informaço- es complementares, se julgar necessa$ rio.
22.4.1 As participantes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devera- o fazeG -lo no prazo determinado
pelo Presidente da CPL, sob pena de desclassificaça- o.

22.5 O desatendimento de exigeGncias formais na- o essenciais na- o importara$  no afastamento da proponente, desde que seja
possí$vel a aferiça-o da sua qualificaça-o e a exata compreensa-o da sua proposta.

22.6 As deciso- es referentes a este processo podera- o ser comunicadas as proponentes por qualquer meio de comunicaça- o
que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicaça-o no Dia$ rio Oficial dos Municí$pios e Dia$ rio Oficial de Contas do
Tribunal de Contas do Mato Grosso.

22.7 Os casos na- o previstos neste Edital sera- o decididos pelo Presidente da Comissa- o Permanente de Licitaça-o – CPL,
subsidiada  tecnicamente  pela  Secretaria  Municipal  de  Coordenaça- o  e  Planejamento  para  a  avaliaça- o  da  qualificaça- o
te$ cnica geral e pela Procuradoria Geral Municipal com base no ordenamento jurí$dico vigente.

22.8 E�  facultado aM  CPL, ou aM  autoridade superior, em qualquer fase do processo do certame, promover diligeGncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instruça- o do processo.

22.9 Podera- o ser convidados a colaborar com a CPL, assessorando-a, quando necessa$ rio, profissionais de reconhecida
competeGncia te$ cnica,  na- o  vinculados direta  ou indiretamente  a  qualquer das proponentes,  bem como qualquer outro
servidor do municí$pio de Tangara$  da Serra/MT.
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22.10 A seleça-o realizada somente tera$  efica$ cia se for celebrado contrato no aG mbito do Programa Casa Verde e Amarela
entre  a  empresa  e  a  Caixa  EconoG mica  Federal,  na- o  cabendo  ao  Municí$pio  ressarcir  a  empresa  por  qualquer  valor
despendido.

22.11 A empresa  vencedora devera$  atender todas  as  condiço- es  de  contrataça- o  do Programa Casa Verde e Amarela,
conforme crite$ rios estabelecidos pela Caixa EconoG mica Federal.

22.12  Quando  autorizado  e  aprovado  pelo  municí$pio,  o  projeto  da empresa selecionada sera$  encaminhado  a  Caixa
EconoG mica Federal (CEF) para definitiva contrataça- o.

22.13 A aprovaça- o  das ana$ lises econoG mico-financeira  e  cadastral,  da  empresa  selecionada, sera$  efetuada  pela  Caixa
EconoG mica Federal (CEF).

23 - ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO

23.1.  Constitui parte integrante do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente de transcriça- o:

Anexo I – Termo de RefereGncia;
Anexo II – Manifestaça- o de interesse;
Anexo III – Termo de seleça- o;
Anexo IV – Especificaço- es;
Anexo V- Atestado de participaça- o em visita te$ cnica;
Anexo VI – Declaraça- o de atendimento aM s condiço- es do Programa Casa Verde e Amarela;
Anexo VII – Declaraça- o de cumprimento de requisitos legais;
Anexo VIII – Modelo de carta de credenciamento.

Municí$pio de Tangara$  da Serra, aos quinze dias do meGs de março do ano de Dois Mil e Vinte e Dois.

ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

MARCIO DE OLIVEIRA LOPES
PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº 1960/GP/2021
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Este  edital  encontra-se  juridicamente
analisado e formalmente aprovado, nos
termos  do  Para$ grafo  u$ nico,  do  artigo
38, da Lei 8.666/93.

_____________________________________________
LUAN VANZETTO

Procurador do Município
OAB/MT 27.160-0
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA APRESENTAÇÃO.
1.1. Este termo de refereGncia refere-se aM s especificaço- es para seleça- o de empresa especializada em obras de construça- o
civil e serviços de engenharia e arquitetura, visando o objeto descrito no item seguinte.

2. DO OBJETO.
2.1. Selecionar  empresa  do  segmento  da  construça- o  civil  para  execuça- o  de  projetos  e  obras,  consubstanciados  na
produça-o de no mí$nimo 480 unidades habitacionais sob a forma de condomí$nios verticais, objetivando a implementaça- o
do “Programa Casa Verde e Amarela”. Os crite$ rios de seleça-o devera- o observar:
a) Melhor “Rating” na ana$ lise de risco de cre$dito expedido pela Caixa EconoG mica Federal, seguindo resoluça- o 2682 do
Banco Central do Brasil; 
b) Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento;
c) Melhor conceito do “Atestado de Qualificaça- o/Certificaça- o no PBQP-H”.

2.2. Os serviços e obras a serem executados devera- o atender as suas respectivas legislaço- es pertinentes e devera- o ser
efetuados conforme projetos a serem desenvolvidos dentro das especificaço- es deste Termo de RefereGncia.

2.3 A licitante recebera$  do municí$pio de Tangara$  da Serra-MT, as seguintes a$ reas para implantaça- o do empreendimento:
2.3.1 A� rea localizada no loteamento ValeGncia, com 8.100 m² (oito mil e cem metros quadrados), registrada sob a matrí$cula
nº 31.638;
2.3.2  A� rea localizada no loteamento  Monte  Lí$bano,  com 7.652,70 m² (sete  mil  seiscentos  e  cinquenta e  dois  metros
quadrados), registrada sob a matrí$cula nº 38.480;
2.3.3  A� rea localizada no loteamento Morada do Sol,  com 10.488,16 m² (dez mil quatrocentos e oitenta e oito metros
quadrados, registrada sob a matrí$cula nº 36.943;
2.3.4 A� rea localizada no loteamento Buritis II, com 11.024,06 (onze mil e vinte e quatro metros quadrados), registrada sob
a matrí$cula nº 36.189.
2.3.5  O valor atribuí$do as a$ reas acima descritas perfaz um total de R$ 6.634.523,00 (seis milho- es seiscentos e trinta e
quatro mil e quinhentos e vinte e treG s reais).

3. DO OBJETIVO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
3.1. Firmar Termo de Compromisso com empresa do segmento da construça- o civil especializada em obras e serviços de
engenharia e arquitetura, para execuça-o de projetos e obras, consubstanciados na execuça- o de no mí$nimo 480 unidades
habitacionais,  sob a forma de condomí$nios verticais,  com unidades compostas de no mí$nimo uma sala de estar,  dois
dormito$ rios,  uma cozinha,  um banheiro social  e  uma a$ rea de serviço,  que totalize  a$ rea  construí$da  mí$nima de 45 m²
(quarenta e cinco metros quadrados), atendendo as especificaço- es do Programa Federal Casa Verde Amarela, objetivando
a  implementaça- o  do  “Programa Casa Verde Amarela”,disposto na Lei Federal nº 14.118 de 12 de janeiro de 2021,
Portaria  nº 959/2021 e Decreto nº 10.600/2021, que tem por finalidade o atendimento exclusivo da necessidade de
moradia, de acordo com as especificaço- es te$ cnicas constantes neste Termo de RefereGncia.
3.2. A empresa selecionada recebera$  do municí$pio de Tangara$  da Serra-MT, quatro a$ reas urbanas com infraestrutura
ba$ sica implantada, para atender a demanda habitacional do municí$pio e fomentar o desenvolvimento da regia- o. O valor
atribuí$do  as  a$ reas  entrara- o  como  contrapartida  do  municí$pio  ao  empreendimento  e  sera- o  descontados
proporcionalmente dos valores das unidades habitacionais, realizada junto aM  Caixa EconoG mica Federal e/ou outro agente
financeiro que faça a gesta- o do Programa Habitacional.
3.3. A  empresa  selecionada  por  meio  do  Chamamento  Pu$ blico  sera$  indicada  para  celebrar  contrato  de  execuça- o  de
projetos e obras junto aM  Caixa EconoG mica Federal e/ou outro agente financeiro que faça a gesta- o do Programa Casa Verde
e Amarela.
3.4. As Unidades Habitacionais a serem produzidas sera- o destinadas a grupos familiares enquadrados a legislaça- o vigente
aM  e$poca da apresentaça- o  da proposta,  e  podera- o  ser  executadas em fases  conforme cronograma a ser  proposto pela
licitante.  O  cadastro  das  famí$lias  sera$  efetuado  pela  Secretaria  de  AssisteGncia  Social  conforme  crite$ rios  inerentes  a
aquisiça- o do imo$ vel.
3.5. As especificaço- es constantes dos Projetos ArquitetoG nicos e Complementares, assim como os materiais empregados
devera- o estar em consonaG ncia com as especificaço- es te$ cnicas construtivas e executivas mí$nimas exigidas no Programa
Casa Verde e Amarela e das normas legais vigentes (ABNT), conforme enquadramento.
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3.6. Os mutua$ rios do empreendimento, sem exclusa- o dos demais benefí$cios, podera- o receber aporte financeiro advindo
do  Programa  estadual  do  MT  PAR  –  Ser  Famí$lia  Habitaça- o,  criado  pela  Lei  Estadual  n°  11.587/2021,  cuja  renda  se
enquadre no regulamento especí$fico da lei estadual.
3.7 A  seleça- o  da  empresa  na- o  implicara$  na  sua  contrataça- o  pelos  agentes  financeiros  autorizados.  A  contrataça- o
dependera$  de aprovaça-o da Agente Financeiro, a depender de ana$ lises dos projetos, viabilidade comercial e atendimento
aM s exigeGncias do Programa Casa Verde e Amarela. 

4. DA JUSTIFICATIVA.
4.1. O presente Chamamento Pu$ blico se justifica devido a necessidade crescente que o municí$pio de Tangara$  da Serra-MT
possui em fomentar o acesso a moradia digna aM  populaça-o local e fazer cumprir a funça- o social da propriedade territorial
urbana prevista no Artigo 182 da Constituiça- o Federal.  Atualmente o municí$pio de Tangara$  da Serra- MT possui uma
demanda  habitacional  crescente,  apresentando  valor  elevado  dos  terrenos  urbanos,  dificultando  a  compra  de  lotes
urbanos por famí$lias de baixa renda. Desta forma, o referido empreendimento habitacional direcionado a este pu$ blico em
especí$fico torna-se de grande importaG ncia para o crescimento sustenta$ vel da cidade e controle urbaní$stico por parte do
municí$pio promovendo acesso a moradia e atenuando o crescimento de construço- es irregulares e a$ reas clandestinas no
municí$pio.
4.2. Nesse sentido, a escolha das a$ reas para a implantaça- o de condomí$nios verticais, contribui para a otimizaça- o do espaço
urbano e o aproveitamento da infraestruta existente o que possibilita a reduça- o dos custos das unidades habitacionais.
4.3 Ale$m do mais, o presente incentivo do Municí$pio  no atual cena$ rio de pandemia que gerou grande alta dos valores de
materiais empregados na construça- o civil, proporcionara$  maior facilidade no acesso as moradias.

5.  DAS  OBRIGAÇÕES  DA  EMPRESA  PROPONENTE  E  OS  PROJETOS  E  SERVIÇOS  A  SEREM  EXECUTADOS,  E
OBRIGAÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO
5.1. Elaboraça- o do Projeto Executivo de no mí$nimo 480 unidades habitacionais, os quais devera- o estar obrigatoriamente
adequados  as  especificaço- es  mí$nimas  exigidas  no  Programa  Casa  Verde  Amarela   (Lei  14.118/2021)  vigente  em
consonaG ncia ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), normas legais vigentes (ABNT),
Co$ digo de Obras do Municí$pio e condiço- es e peculiaridades constantes deste Termo de RefereGncia, bem como a execuça- o
das edificaço- es e seu respectivo registro junto ao Carto$ rio de Registros;
a) Projeto de Arquitetura;
b) Projeto Estrutural;
c) Projeto de Instalaço- es Ele$ tricas;
d) Projeto de Instalaço- es Hidrossanita$ rias;
e) Detalhes Construtivos;

5.2  Elaborar e apresentar os projetos e documentos necessa$ rios aM  viabilizaça- o do empreendimento junto aos Agentes
Financeiros autorizados para contrataça- o do financiamento, segundo as exigeGncias deles.
5.3 Conduzir o processo de aprovaça-o dos projetos necessa$ rios aM  execuça- o e construça- o das Unidades Habitacionais junto
ao Municí$pio de Tangara$  da Serra.
5.4 Contratar junto ao Agente Financeiro no prazo de 90 (noventa dias) da expediça- o do termo de seleça-o e compromisso,
devendo a execuça- o do Empreendimento ser de ate$  36 (trinta e seis) meses contados da data de expediça-o do alvara$  de
construça-o. Na-o ocorrendo a referida contrataça- o no prazo estipulado, a Empresa Selecionada sera$  desclassificada.
5.5. Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal quando da contrataça- o prevista no item acima.
5.6 Promover  o  registro  do  empreendimento  no  carto$ rio  de  registro  de  imo$ veis  competente  para  realizaça-o  da
comercializaça- o das Unidades Habitacionais, sempre em absoluta observaG ncia aM s diretrizes do Programa Habitacional, da
Legislaça- o Municipal e deste Termo de RefereGncia.
5.7 Realizar e custear a incorporaça- o de condomí$nio junto ao Carto$ rio de Registro de Imo$ veis antes do iní$cio das obras.
5.8 Realizar e custear a instituiça- o do condomí$nio e individualizaça- o das matrí$culas autoG nomas destinadas ao Programa
Habitacional Popular apo$ s a finalizaça- o da implantaça- o do empreendimento; 
5.8 Obter e apresentar, quando da conclusa- o das Unidades Habitacionais, “Habite-se”, Certida- o Negativa de De$bitos (CND)
do  INSS,  e  a  Averbaça- o  da  Construça- o  aM  margem  das  respectivas  matrí$culas,  no  Carto$ rio  de  Registro  de  Imo$ veis
competente.
5.9 Comercializar as Unidades Habitacionais para proponentes mutua$ rios pre$ -selecionados por cadastro efetuado pela
Prefeitura,  observadas as diretrizes legais e deste Termo de RefereGncia, do Edital e normas do Programa Habitacional
vigente.
5.10 Na- o sera- o computados para o prazo especificado no item 5.4, os atrasos decorrentes de fatos alheios aM  Empresa
Selecionada,  como  a  demora eventual  nos  processos  de aprovaça- o  e  licenciamento,  ou atrasos  gerados pela  pro$ pria
administraça- o municipal.
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5.11 Constituem-se obrigaço- es da Contratada, sob pena de retrocessa- o do imo$ vel o disposto no Art. 3º da Lei 5.559/2021,
conforme abaixo:
I - A Donata$ ria fizer uso do imo$ vel para fins distintos do determinado nesta lei;
II – A construça- o das unidades habitacionais na- o se iniciarem em ate$  12 (doze) meses contados a partir da efetiva doaça- o;
III – As obras de construça-o das unidades habitacionais na- o forem concluí$das em ate$  36 (trinta e seis) meses, contados a
partir da emissa- o do alvara$  pelo municí$pio, salvo quando houver prorrogaça- o do prazo admitido pelo Poder Executivo
Municipal;
IV – Houver descumprimento das cla$ usulas do contrato de execuça- o das unidades habitacionais.
5.11.1 Os prazos dos incisos II e III podera- o ser prorrogados em virtude de força maior, devidamente comprovada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
6.1. Constituem obrigaço- es do Municí$pio de Tangara$  da Serra-MT:
a) Alienar  as  a$ reas  neste  termo de refereGncia  descritas  a  empresa selecionada e  assinar  toda a documentaça- o
necessa$ ria ao registro do empreendimento imobilia$ rio e suas Unidades Habitacionais;
b) Fornecer todas as licenças, aprovaço- es e alvara$ s necessa$ rios aM  aprovaça- o dos Projetos e execuça- o das Unidades
Habitacionais apo$ s apresentaça- o dos projetos listados no termo;
c) Realizar inspeço- es perio$ dicas nas obras atrave$s de fiscal de execuça- o nomeado, a fim de verificar a execuça- o dos
serviços de acordo com os projetos e normas vigentes, especificaço- es e cronogramas das obras;
d) Conceder isença- o de todas as taxas de aprovaça- o dos projetos e impostos previstos na Lei 5.59/2021; 
e) Firmar os instrumentos necessa$ rios aM  contrataça- o da empresa selecionada e demais documentos que vierem a
ser necessa$ rios para o registro imobilia$ rio e comercializaça- o das unidades aos mutua$ rios;
f) Emitir os Termos de Recebimentos Proviso$ rio e Definitivo nos prazos e condiço- es estipuladas neste termo de
refereGncia.

6.2 Definir os crite$ rios e o cronograma de inscriça-o do programa habitacional, bem como a seleça-o dos mutua$ rios das
unidades habitacionais, que sera- o realizados pela Secretaria Municipal de AssisteGncia Social, conforme regulamento a ser
divulgado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do encerramento do chamamento pu$ blico, e apo$ s encaminhados para a
vencedora do presente para as ana$ lises financeiras e a contrataça- o junto aM  Caixa EconoG mica Federal.
6.3 A presença e participaça-o da Administraça- o Municipal na fiscalizaça- o durante a execuça- o da obra, e quaisquer que
sejam os atos praticados, na- o implicara$  solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa selecionada, que respondera$
u$ nica e integralmente pela execuça-o dos serviços, inclusive pelos trabalhos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislaça- o em vigor.

7. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS UNIDADES HABITACIONAIS.
7.1. O  projeto  a  ser  elaborado  pela  empresa  selecionada,  devera$  prever  a  construça- o  de  no  mí$nimo  480  unidades
habitacionais, sob a forma de condomí$nio vertical, sendo cada unidade composta de no mí$nimo: uma sala, uma cozinha,
dois dormito$ rios, um banheiro social, e uma a$ rea de serviço, com metragem total mí$nima de 45 m² (quarenta e cinco
metros quadrados).
7.2 A produça- o das unidades habitacionais de que trata este chamamento, consiste na construça- o de um empreendimento
habitacional  com 04 (quatro)  condomí$nios,  que desde ja$  ficam autorizados a serem construí$dos  em etapas distintas,
conforme modulaça-o proposta pela vencedora e aprovada pela Caixa EconoG mica Federal e aprovaça-o de demanda mí$nima,
sendo necessa$ rio a contrataça- o de 100% de cada etapa para que a pro$ xima seja iniciada. 
7.3 A construça- o das unidades habitacionais podera$  ser distribuí$da em 4 (quatro) etapas subsequentes considerando a
divisa- o por a$ reas e o percentual equivalente entre as etapas e prazo de entrega a ser destacado no termo de compromisso
e analisado pela Prefeitura de Tangara$  da Serra. As a$ reas destinadas aM  construça- o das Unidades Habitacionais objeto deste
Termo de RefereGncia com suas dimenso- es encontram-se descritas na planta de locaça- o e situaça- o, ANEXO V.
7.4. Os projetos executivos,  complementares  e o memorial descritivo,  das Unidades Habitacionais estara- o  a cargo da
Empresa Proponente e devera- o: (i) atender aM s especificaço- es mí$nimas e aos programas de acessibilidade do Programa
Habitacional; (ii) estar em conformidade com a legislaça- o vigente e normativas aplica$ veis; e, (iii) atender aos requisitos
necessa$ rios para aprovaça-o da proposta pelos Agentes Financeiros autorizados, segundo as exigeGncias do Programa Casa
Verde Amarela vigente aM  e$poca.
7.5. Qualquer  alteraça- o  ou  substituiça- o  dos  Projetos  ou  especificaço- es  apresentadas  e/ou  a  propositura  de  novas
tecnologias devera- o obrigatoriamente ser previamente aprovadas pela Prefeitura do Municí$pio de Tangara$  da Serra em
relaça- o a seus custos acrescidos no Preço Ma$ ximo da Unidade Habitacional.
7.6. O preço ma$ximo da Unidade Habitacional  proposto devera$  ser igual  ou menor que o preço ma$ximo de unidade
habitacional  avaliada  pelo  agente  financeiro  para  Programa  Casa  Verde  Amarela,  ou  outro  programa  Federal  que  o
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equivalha,  vigente na data de apresentaça- o  da proposta.  No preço ma$ximo das unidades habitacionais (PMUH) esta- o
incluí$dos os seguintes custos:
7.6.1. Despesas cartoriais e outras necessa$ rias ao registro do empreendimento e implantaça- o das Unidades Habitacionais;
7.6.2. Custo de Construça- o das Unidades Habitacionais conforme especificaço- es mí$nimas deste Termo de RefereGncia; 
7.6.3. Despesas para obtença- o dos documentos referentes aM  conclusa- o da construça- o das Unidades Habitacionais, dentre
eles: Certida- o Negativa de De$bitos (CND) do INSS, e averbaça- o de termo de conclusa- o de obra “habite-se”;
7.6.4. Responsabilidade Te$cnica e garantia de todas as obras e construço- es.
7.7. As  especificaço- es  te$ cnicas  construtivas  e  executivas  mí$nimas  das  Unidades  Habitacionais  devera- o  obedecer
rigorosamente aM s normas do PBQP-h (Programa Brasileiro da Qualidade Produtividade do Habitat).

8. DA HABILITAÇÃO.
8.1. Somente sera- o  admitidas pessoas jurí$dicas que comprovem atrave$s  de documentos de registros ou autorizaço- es
legais e que detenham ramo de atividade pertinente e compatí$vel com o objeto.
8.2. Podera- o participar Pessoas Jurí$dicas que atenderem a todas as exigeGncias constantes neste Termo de RefereGncia e
seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na elaboraça- o e apresentaça- o de documentaço- es, na- o
sendo devida nenhuma indenizaça-o as empresas participantes pela realizaça- o de tais atos.
8.3. Somente podera- o participar pessoas jurí$dicas que:
8.3.1 Possuam certificado de análise de risco de crédito favorável e vigente expedido pela Gerência Nacional de
Risco de Crédito e Operações - GERIC, da Caixa Econômica Federal.
8.4. E�  vedada a participaça-o de Pessoa Jurí$dica enquadrada em quaisquer das hipo$ teses a seguir elencadas:
8.4.1. Em processo de faleGncia, concordata ou processo de recuperaça- o judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
dissoluça- o ou em liquidaça- o;
8.4.2. Que estejam inadimplentes junto aM  Caixa EconoG mica Federal (CEF).
8.4.3. Que dentre seus dirigentes, so$ cios, responsa$ veis te$ cnicos ou legais, dentre suas equipes te$ cnicas, bem assim dentre
eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administraça- o Pu$ blica Direta ou Indireta
e/ou servidor da Caixa EconoG mica Federal;
8.4.4. Que tenham sido declaradas inidoG neas por o$ rga- os da Administraça- o Pu$ blica Direta ou Indireta, nas esferas: Federal,
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça- o ou punidas com suspensa- o, desde que
a puniça-o alcance esta Administraça- o e/ou a Caixa EconoG mica Federal (CEF).
8.5. Empresas estrangeiras que na- o funcionem no Paí$s, ficam impedidas de participar deste certame.
8.6. A participaça- o da empresa interessada implicara$  na aceitaça-o integral e irretrata$ vel dos termos, condiço- es e anexos
bem como a observaG ncia das normas e regulamentos aplica$ veis ao Programa Casa Verde Amarela.

8.7 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Ce$ dula de identidade (RG) e CPF dos So$ cios (cópia autenticada);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
c)  Ato constitutivo,  estatuto ou contrato social  em vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por aço- es, acompanhado de documentos de eleiça- o de seus administradores, ou;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, a companhada de prova de diretoria em exercí$cio, ou;
e) Decreto de autorização, em se  tratando  de empresa  ou sociedade estrangeira em funcionamento  no Paí$s, e  ato  de
registro ou autorizaça- o para funcionamento expedido pelo o$ rga- o competente, quando a atividade assim o exigir.

8.7.1 A empresa devera$  apresentar o documento de constituiça- o da empresa e todas as alteraço- es quando houver.

8.8. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscriça- o junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurí$dicas - CNPJ;
b) Prova de inscriça- o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicí$lio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí$vel com o objeto contratual;
c) Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Nacional  (Dívida  Ativa  da  União  e  Contribuições  Federais)  e  aM
Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal do Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/ PGFN nº 1.751,
DE 02/ 10/ 2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicí$lio ou sede da empresa participante;
f) Prova de regularidade junto ao FGTS – Fundo De Garantia por Tempo de Serviço;
g) certida- o negativa de débitos trabalhistas – cndt – tst;
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h) certidão negativa de concordata, falência e/ou recuperação judicial/extrajudicial ou insolvência civil expedida
pelo  cartório  distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica  licitante,  com  data  de,  no  máximo,  90  (noventa)  dias
anteriores à data de abertura desta licitação, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.

8.9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.9.1  Prova de inscrição da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e/ou no Conselho Regional de
Arquitetura do local da sede do licitante.
8.9.2 Prova de inscrição do(s) Responsável (is) Técnico(s) da empresa no Conselho Regional de Engenharia e/ou no
Conselho Regional de Arquitetura.
8.9.3 A data base, para refereG ncia sera$  a data de publicaça-o deste edital, em nome da empresa.
8.9.4  Os responsa$ veis te$ cnicos devera- o pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame: o so$ cio que comprove seu ví$nculo por interme$dio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e PrevideGncia Social; e o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaraça- o
de compromisso de vinculaça-o contratual futura,  caso  o  licitante  se  sagre  vencedor desta licitaça- o.  Porventura  na
certida- o de regularidade da empresa constar o tipo de ví$nculo com o responsa$ vel te$ cnico com a empresa sera$  aceito.
8.9.5 Declaraça- o de Habilitaça- o emitido pela Caixa Economica Federal para a concorrencia, contendo dados da empresa
participante, co$ digo GERIC e a classificaça- o de risco “RATING”.
8.9.6  Atestado/ Certificado de Conformidade com o Sistema de Gesta- o  da Qualidade PBQP-H, informando o ní$vel  da
empresa dentro do programa.
8.9.7 Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento – RAE emitida por Agente Financeiro, elaborado nos u$ ltimos 30
(trinta) dias, a contar da data de publicaça-o deste edital, de empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela. 

9. DO       CRITÉRIO       DE       CLASSIFICAÇÃO       E   DESEMPATE       PARA SELEÇÃO   DA             EMPRESA  
9.1 Entre as empresas que manifestarem interesse, nos termos desta chamada pu$ blica, sera$  selecionada pela Comissa- o
Permanente de Licitaça-o, a empresa que obtiver a maior pontuaça- o com a somato$ ria das alí$neas "a", "b", "c", ao final, sera$
declarada vencedora. Persistindo empate, com o somato$ rio das alí$neas “a”,  “b”,  “c”, o crite$ rio de desempate sera$  feito
seguindo as demais alí$neas, ate$  que seja selecionada a empresa vencedora, devendo apresentar: 

a) Possuir GERIC va$ lido no agente financeiro, sendo classificadas com rating de “A” aM  “D” e pontuadas da maneira
que segue: 

- Empresa com Rating A: 40 pontos;
- Empresa com Rating B: 30 pontos;
- Empresa com Rating C: 20 pontos;
- Empresa com Rating D: 10 pontos;

b) Relato$ rio de Acompanhamento de Empreendimento – RAE emitida por Agente Financeiro, elaborado nos u$ ltimos
30 (trinta) dias, a contar da data de publicaça- o deste edital, de empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela,
sendo que para este item sera$  considerado 20 pontos; 

c) Persistindo empate no resultado da apuraça- o das alí$neas “"a", "b", "c": o desempate sera$  efetuado observando-se
o crite$ rio de maior ní$vel obtido no PBQP-H;

d) Ao  final  contendo  empresas  empatadas  a  empresa  vencedora  sera$  escolhida  por  sorteio na  presença  de
representantes das empresas empatadas.

9.2 A Comissa- o Permanente de Licitaça- o emitira$  o termo de seleça-o e compromisso ao vencedor, indicando a empresa
selecionada, conforme ANEXO III  deste chamamento, podendo ser assinado no prazo ma$ximo de 05 (cinco) dias u$ teis a
contar da emissa- o.
9.3 Caso  a  empresa vencedora do chamamento se  recuse a assinar o Termo de Seleça- o  e  Compromisso,  a Comissa-o
Permanente  de  Licitaça-o  podera$  convocar  as  empresas  participantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificaça- o,  ou
cancelar a seleça- o.

10. DAS DECLARAÇÕES.
10.1 Devera- o ser apresentadas pela empresa proponente as seguintes Declaraço- es:
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I - Declaraça- o de Visita realizada pelo responsa$ vel te$ cnico da empresa. Somente sera- o aceitas as declaraço- es assinadas
pelo responsa$ vel te$ cnico ou representante legal conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital.
II  -  Declaraça- o  de  que  atende  aM s  condiço- es  do  Programa  Casa  Verde  Amarela  para  contrataça- o  junto  aos  agentes
financeiros autorizados, conforme modelo constante do ANEXO VI deste Edital;
III -  Declaraça- o de que na- o emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condiça- o de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme
modelo constante do ANEXO VII deste Edital.

11. DOS PRAZOS.
11.1. A empresa selecionada devera$  apresentar prazo de execuça- o dos serviços e projetos ao municí$pio em cronograma
elaborado pela mesma, atentando-se as exigeGncias da legislaça- o municipal vigente, em especial a Lei Complementar nº
15/1996 e suas alteraço- es.
11.2. A empresa vencedora devera$  enviar os projetos para ana$ lise da Prefeitura Municipal em um prazo ma$ ximo de 30
(trinta) dias. O iní$cio das obras decorrentes do presente programa devera$  ocorrer num prazo ma$ximo de 90 (noventa)
dias apo$ s a emissa-o do alvara$  de obras e comprovaça-o da demanda mí$nima necessa$ ria para a efetiva contrataça- o dos
futuros mutua$ rios junto aM  Caixa EconoG mica Federal ou Banco do Brasil S/A respeitado e observado as fases e etapas do
cronograma proposto.
11.3. Os prazos de entrega dos projetos e das obras devera- o respeitar o ma$ ximo previsto para a implantaça- o total das
Unidades  Habitacionais  coletivas  de  36  (trinta  e  seis  meses)  contados  do  alvara$  de  construça- o,  em  observaG ncia  ao
cronograma fí$sico previsto na proposta apresentada pela Empresa Selecionada, inclusive no que se refere a suas fases e
etapas.
11.4. Desde  que  haja  motivos  devidamente  justificados,  podera$  o  municí$pio  de  Tangara$  da  Serra-  MT  conceder  a
prorrogaça- o dos prazos previstos no cronograma apresentado.
11.5. No caso de atraso no cronograma, comprovadamente decorrentes de fatos alheios aM  Empresa Selecionada, como a
demora eventual nos processos de licenciamento, aprovaço- es, ou atrasos gerados pela pro$ pria administraça- o, os prazos
previstos no cronograma podera- o ser prorrogados pelo mesmo prazo do atraso decorrente de terceiros, devidamente
comprovados.
11.6.  O  recebimento  definitivo  das  obras  por  parte  da  Administraça-o  na- o  exclui  a  responsabilidade  da  Empresa
Selecionada pela correça- o dos ví$cios de construça- o que surgirem. Nesse sentido, o pro$ prio Co$ digo Civil estabelece no art.
618 a responsabilidade do empreiteiro  em responder,  em contratos de empreitada de edifí$cio ou outras construço- es
considera$ veis,  “durante o prazo irredutí$vel  de  cinco anos,  pela  solidez e  segurança do trabalho,  assim em raza-o  dos
materiais, como do solo”.

12. DOS ELEMENTOS 
12.1. Sa- o partes integrantes deste Termo de RefereGncia:
12.1.1 Planta de locaça- o e situaça-o das a$ reas.

13. DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS.
13.1. Os participantes podera-o visitar os locais onde sera- o executados os serviços, para se inteirarem de todos os aspectos
referentes aM  sua execuça- o. (ANEXO V)
13.2. A visita devera$  ser realizada com acompanhamento de representante do municí$pio que assinara$  o Atestado de Visita
Te$cnica.
13.3. Para realizar a visita te$ cnica, atrave$s de seu representante designado para esta finalidade, para que tenha pleno
conhecimento  de  detalhes  te$ cnicos  que  podem  influenciar  na  elaboraça- o  da  proposta,  devera$  seguir  as  seguintes
orientaço- es: 
I.  A empresa devera$  solicitar agendamento junto ao Secretaria de Coordenação e Planejamento,  atrave$s  do e-mail:
seplan@tangaradaserra.mt.gov.br  ou  diretamente  no  Paço  Municipal,  devendo  constar  no  requerimento  o  nome  da
empresa, com o respectivo nº de CNPJ, nome completo do representante da empresa que fara$  a visita te$ cnica, nu$ mero de
telefone, endereço, e outros que a empresa achar conveniente. 
II.  A  vistoria  sera$  acompanhada  por  servidor  designado  para  esse  fim,  de  segunda  aM  sexta-feira,  das  08h00min  aM s
11h00min e das 13h00min aM s 16h00min.
III.  O prazo para agendamento e a realizaça- o da visita te$ cnica iniciar-se-a$  no dia u$ til seguinte ao da publicaça- o do Edital,
estendendo-se ate$  o dia u$ til anterior aM  data prevista para abertura dos envelopes. 
IV.  Para  a  visita  te$ cnica,  o  representante  legal  devera$  estar  devidamente  identificado,  apresentando  documento  de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitaça- o para a realizaça- o da vistoria.
V. O atestado de visita podera$  ser substituí$do por declaraça- o da empresa sobre o conhecimento do objeto.
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO.
14.1. A  execuça- o  dos  serviços  e  obras  sera$  objeto  de  acompanhamento,  controle,  fiscalizaça-o  e  avaliaça- o  por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado.
14.2. O  fiscal  dos  serviços  passa  a  ser  o  gestor  do  contrato,  formalmente  designado  pela  Administraça- o,  e
comprovadamente  habilitado  para  gerenciar  o  contrato,  sera$  o  responsa$ vel  pelo  fiel  cumprimento  das  cla$ usulas
contratuais,  inclusive  as  pertinentes  aos  encargos  complementares,  conforme  determinaça- o  do  Decreto  Estadual  nº
30.610/2009.
O Contrato sera$  acompanhado e fiscalizado pelos seguintes servidores:

FISCAL

SERVIDORA: ELISEU CUNHA GONÇALVES

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CPF: MATRÍCULA:

LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAP O E PLANEJAMENTO

FISCAL SUPLENTE

SERVIDORA ALEX CAMPOS FERNANDES

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

CPF: MATRÍCULA:

LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAP O E PLANEJAMENTO

14.3. Sa- o atribuiço- es do fiscal:
a) Acompanhar o plano de execuça- o e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela
selecionada no iní$cio dos trabalhos;
b) Esclarecer ou solucionar incoereGncias, falhas e omisso- es eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificaço- es e demais elementos dos projetos disponibilizados, bem como fornecer informaço- es e instruço- es necessa$ rias
ao desenvolvimento dos trabalhos;
c) Promover reunio- es no local dos serviços para dirigir du$ vidas, que devera- o ser documentadas pela Fiscalizaça-o,
com assinatura do responsa$ vel te$ cnico da selecionada;
d) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessa$ ria a verificaça- o da
exata correspondeGncia entre as condiço- es reais de execuça- o e os paraG metros, definiço- es e conceitos de projeto;
e) Inspecionar sistematicamente o objeto, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execuça- o obedece aM s
especificaço- es te$ cnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaço- es do contrato;
f) Realizar inspeço- es perio$ dicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança
adotadas nos trabalhos, o estado de conservaça- o dos equipamentos de proteça-o individual e dos dispositivos de proteça- o
de  ma$ quinas  e  ferramentas  que  ofereçam  riscos  aos  trabalhadores,  bem  como  a  observaG ncia  das  demais  condiço- es
estabelecidas pelas normas de segurança e sau$ de no trabalho;
g) Promover reunio- es perio$ dicas no canteiro de serviço para ana$ lise e discussa- o sobre o andamento dos serviços e
obras, esclarecimentos e provideGncias necessa$ rias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as provideGncias
demandadas dessas reunio- es;
h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que na- o seja executado em conformidade com projeto,
norma te$ cnica ou qualquer disposiça- o oficial aplica$ vel ao objeto;
i) Solicitar  a  substituiça- o  de  materiais  e  equipamentos  que  sejam  considerados  defeituosos,  inadequados  ou
inaplica$ veis aos serviços e obras;
j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuça-o dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes
que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
k) Manter Registro de OcorreGncias, dos fatos e comunicaço- es que tenham implicaça- o com as obras e serviços, como:
modificaço- es de projeto, conclusa-o e aprovaça-o de serviços e etapas construtivas, autorizaço- es para execuça-o de trabalho
adicional, autorizaça- o para substituiça-o de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execuça- o dos
serviços e obras, irregularidades e provideGncias a serem tomadas pelo municí$pio e a Fiscalizaça-o;
l) Elaborar,  mensalmente,  relato$ rios  constando  informaço- es  gerenciais  da  obra  e  encaminha$ -los  aM s  instaG ncias
superiores;
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m) Verificar e aprovar a substituiça- o de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida
nas Especificaço- es Te$cnicas, com base na comprovaça- o da equivaleGncia entre os componentes;
n) Comunicar  a  instaG ncias  superiores  qualquer  infraça- o  cometida  pela  contratada,  mediante  parecer  te$ cnico
fundamentado;
o) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.

14.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizaça- o e avaliaça-o de que trata este item na- o excluem a responsabilidade da
empresa selecionada e nem confere ao Municí$pio responsabilidade solida$ ria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execuça- o dos serviços contratados.
14.5. Todos os atos e instruço- es emanados ou emitidos pela Fiscalizaça- o sera-o considerados como se fossem praticados
pelo Municí$pio.

15. DAS PENALIDADES.
15.1 Pela inexecuça- o parcial ou total do contrato, a ADMINISTRAÇAP O podera$ , garantindo-se o direito do contradito$ rio e da
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias u$ teis, aplicar as seguintes sanço- es, com base em processo administrativo:
I - AdverteGncia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisaça- o na- o autorizada ou quando houver descumprimento
de qualquer cla$ usula do Contrato e/ ou nas faltas leves na- o acarretem prejuí$zos de monta aM  execuça- o do contrato, na-o
eximindo o advertido das demais sanço- es ou multas;
II - Suspensa- o por ate$  2 (dois) anos de participaça-o em licitaço- es do Municí$pio, no caso de inexecuça-o parcial ou total do
contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecuça- o decorrer de violaça- o culposa da contratada;
III - Declaraça-o de inidoneidade para participar de licitaça-o e contratar com as Administraço- es Pu$ blicas Federal, Estaduais
e  Municipais,  quando a  inexecuça- o  do  contrato  decorrer  de violaça-o  dolosa da  contratada,  enquanto  perdurarem  os
motivos determinantes da puniça- o ou ate$  que seja promovida a sua reabilitaça- o na forma da legislaça- o em vigor.

15.2 Na aplicaça-o destas penalidades, sera- o admitidos os recursos previstos em lei.
15.3 As penalidades acima podera- o ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e
alteraço- es subsequentes.
15.4 A aplicaça-o das penalidades estabelecidas no Contrato e$  de competeGncia exclusiva Da Administraça- o Municipal.
15.5 Na- o sera- o aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
16.1. Apo$ s a conclusa- o de cada etapa dos serviços a serem executadas, a empresa selecionada devera$  solicitar, mediante
requerimento ao municí$pio, por meio do Fiscal de Execuça- o da Prefeitura Municipal de Tangara$  das Serra, o recebimento
destes que sera- o analisados por cada a$ rea te$ cnica especí$fica do corpo de te$ cnicos engenheiros e arquitetos do Municí$pio
de Tangara$  da Serra, na qual emitira$  relato$ rio te$ cnico para recebimento dos serviços executados.
16.2. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, sera$  elaborado a pedido apo$ s o cumprimento de
todos os serviços inerentes a entrega das unidades habitacionais concluí$das.

17.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
17.1 A seleça-o realizada somente tera$  efica$ cia se for  celebrado contrato no aG mbito do Programa Casa Verde e Amarela
entre  a  empresa  e  a  Caixa  EconoG mica  Federal,  na- o  cabendo  ao  Municí$pio  ressarcir  a  empresa  por  qualquer  valor
despendido.
17.2 A empresa  vencedora  devera$  atender  todas  as  condiço- es  de  contrataça- o  do Programa Casa Verde e  Amarela,
conforme crite$ rios estabelecidos pela Caixa EconoG mica Federal.
17.3 Quando  autorizado  e  aprovado  pelo  municí$pio,  o  projeto  da  empresa  selecionada  sera$  encaminhado  a  Caixa
EconoG mica Federal (CEF) para definitiva contrataça- o.
17.4     A   aprovaça- o        das  ana$ lises  econoG mico  -financeira        e    cadastral,        da        empresa        selecionada,  sera$    efetuada        pela        Caixa  
EconoG mica Federal (CEF).

Tangará da Serra- MT, 15 de Março de 2022.

_______________________________________
ADÃO LEITE FILHO

Secreta$ rio Municipal de Coordenaça-o e Planejamento

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N- Bairro jardim Europa- CEP: 78.300-000 – Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 – email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA 

 Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

ANEXO II

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Pelo presente termo, a empresa__                                                             _                    inscrita no CNPJ sob nº.
_                                  _          _, sediada a                    _               _, neste ato representada por
_                                  _                     inscrito no CPF sob nº.__                                  _          ,  vem  manifestar  junto  ao
Municí$pio de Tangara$  da Serra- MT, seu interesse em apresentar proposta de produça-o de no mí$nimo 480
unidades  habitacionais  nos  imo$ veis  descritos  no  ANEXO  IV,  referente  a  relaça-o  da  a$ rea  do
empreendimento, matrí$culas e avaliaço- es, do Chamamento Pu$ blico n.º 003/2022, no aGmbito do Programa
Casa Verde e Amarela.

Declara, na oportunidade, que obteve conceito na ana$ lise de risco de cre$dito da Caixa EconoG mica Federal,
satisfato$ rio para contrataça-o de operaço- es no aGmbito do Programa Casa Verde e Amarela.

Para  comprovaça-o  da  regularidade  e  qualificaça-o  no  processo  de  habilitaça-o,  apresenta  anexa  a  esta
manifestaça-o de interesse a documentaça-o abaixo:

Tangara$  da Serra-MT, ........... de .......................... de 2022.

..........................................................................
Representante legal da licitante
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ANEXO III

TERMO DE SELEÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2022.

SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS,
CONSUBSTANCIADOS NA PRODUÇÃO DE NO MÍNIMO 480 UNIDADES HABITACIONAIS SOB A FORMA DE
CONDOMÍNIOS VERTICAIS OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA
NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT

A Comissa-o  Permanente  de Licitaça-o, concluí$do o processo de  seleça-o  instituí$do  pelo Chamamento Pu$ blico
nº.  003/2022  declara  selecionada  a  empresa  de  construça-o  civil  abaixo  qualificada,  e  encaminha  para
adjudicaça- o e homologaça- o da Secretaria Municipal de Coordenaça- o e Planejamento:

Empresa: ______________________________________________.

A empresa selecionada devera$  apresentar aM  Caixa EconoG mica Federal, no prazo de 90 (noventa) dias apo$ s a
emissa-o deste termo de seleça-o, adjudicaça-o e homologaça-o, a proposta contendo documentaça-o para ana$ lise
e contrataça- o da operaça-o no aG mbito do Programa Casa Verde e Amarela, conforme especificado pela Caixa
EconoG mica Federal;

A proposta a ser apresentada pela empresa devera$  considerar as especificaço- es para unidades habitacionais
indicadas pelo Municí$pio conforme ANEXO IV do Chamamento Pu$ blico n.º 003/2022.

Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido as exigeGncias constantes nos itens anteriores, a
crite$ rio do Municí$pio, este termo sera$  considerado nulo.

Tangara$  da Serra-MT ..............de............de 2022.

.....................................................................................
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES

I - UNIDADES HABITACIONAIS

A especificaça-o das unidades habitacionais deve ter como base a especificaça-o mí$nima exigida para as
unidades habitacionais a serem construí$das no aGmbito do Programa Casa Verde e Amarela (Portaria nº 959,
18 de maio de 2021).

Devera$  conter no mí$nimo: sala, dois quartos, cozinha, banheiro social e a$ rea de serviço, com a$ rea construí$da
mí$nima de 45 m² (quarenta e cinco metros quadrados).

A tipologia das edificaço- es e sua especificaça-o devera-o atender as exigeGncias do Programa Casa Verde e
Amarela e as Normas da ABNT.

II - IMPLANTAÇÃO

A  Construtora  devera$  desenvolver  projeto  de  implantaça- o  das  unidades  habitacionais  respeitando  a
legislaça-o vigente.

III - INFRAESTRUTURA

A  Prefeitura  de  Tangara$  promovera$  adequaço- es  que  se  fizerem  necessa$ rias  a  infraestrutura  dos
loteamentos, energia, a$ gua e esgoto, cabendo a Construtora desenvolver projeto de construça-o das unidades
habitacionais,  todos  os  levantamentos,  pesquisas  e  investigaço- es  necessa$ rias,  visando  aM  adequaça-o  do
terreno aM s necessidades do empreendimento, conforme a exigeGncia das normas te$cnicas, legislaça-o e regras
programa$ ticas.

_______________________________________
ADÃO LEITE FILHO

Secreta$ rio de Coordenaça-o e Planejamento
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ANEXO V

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao Edital de CHAMAMENTO PU� BLICO N° 003/2022, declaramos, sob pena da Lei, que
Responsa$ vel  Te$ cnico  ou  representante  legal  da  licitante  XXXX,  devidamente  credenciado  por  nossa
empresa visitou o local  de execuça- o dos serviços,  constatando as peculiaridades inerentes aM  natureza
dos trabalhos, recebendo as informaço- es te$ cnicas pertinentes, ou seja, tomando conhecimento de todas
as condiço- es para execuça- o do futuro contrato.

Tangara$  da Serra-MT, ........... de .......................... de 2022.

..........................................................................
Representante legal da licitante
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA

A empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, por interme$ dio do seu responsa$ vel legal, o Sr.  XXX
portador  da  carteira  de  identidade  nº  XXX,  expedida  pelo  XX,  e  do  CPF  nº  XX,  DECLARA  que
atendemos  aM s  condiço- es  do  PROGRAMA  CASA  VERDE  E  AMARELA para  contrataça- o  junto  aos
agentes financeiros autorizados. 

Tangara$  da Serra-MT, ........... de .......................... de 2022.

..........................................................................
Representante legal da licitante

DEPT. DE LICITAÇÕES: Avenida Brasil, nº 2.350-N, 2º Piso, Jardim Europa, CEP: 78.300-000, Tangará da Serra – MT
TEL.: (65) 3311-4800 / 4820
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

(Nome da Interessada)-----------------------------------,  inscrita no CPF ou CNPJ Nº ------------------------,  com
endereço  na  Rua  --------------------------------------,  nº  -----------,  bairro,  -----------------------,  CEP--------------
Municí$pio -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado
no Edital do Chamamento Pu$ blico nº 003/2022, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participaça-o,
que:

 Ate$  a  presente  data,  inexistem fatos  impeditivos para a sua habilitaça-o  no Chamamento Pu$ blico nº
003/2022,  promovido  Municí$pio  de  Tangara$  da  Serra-MT, ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar
ocorreGncias posteriores.

• Na- o  possui  em  seu  quadro  pessoal,  empregados(s)  com  menos  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho
noturno,  perigoso  ou insalubre,  e  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  em qualquer  trabalho,  salvo  na
condiça-o  de  aprendiz*,  a  partir  de  14  (quatorze)  anos,  nos  termos  do  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da
Constituiça-o  Federal  e  inciso  V,  art.  27,  da  Lei  8666/1993,  com  redaça-o  determinada  pela  Lei  nº
9.854/1999.

• Na- o possui  em seu quadro de pessoal servidores pu$ blicos do Poder Executivo Municipal exercendo
funço- es te$cnicas, comerciais, de gereGncia, administraça-o ou tomada de decisa-o, (inciso III, do art. 9º da
Lei 8666).

Por ser verdade, firmamos a presente declaraça-o.

Local e data.

Assinatura
Nome da Interessada
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Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos

ANEXO VIII

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O(s)  abaixo  assinado(s),  na  qualidade  de  representante  da  empresa  ...............................................................,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  ................................,  com  endereço  a  Rua/Av  ................................,  nº..........,
Bairro...................,  Cidade............,  UF.......,  vem  pela  presente,  informar  a  V.Sª,  que  o(a)  Srº.
(ª)  ...................................................................,  Carteira  de  Identidade  nº  ...............................  e$  pessoa  autorizada  a
representar,  em todos  os  atos,  a  empresa acima citada durante  a  realizaça-o  do  Chamamento Pu$ blico
003/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Tangara$  da Serra-MT, podendo para tanto, transigir,
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao presente procedimento.

LOCAL E DATA

                             NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

                               ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO  
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