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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 
EMPRESA:___________________________________________________________________ 

CNPJ:_______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________________________ 

CIDADE: _____________________________ ESTADO: ___________ 

CEP: _________________________________ FONE: (  ) ___________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________ 

FAX: _________________________________ 

 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2015 
PROCESSO Nº 5094/2015 
OBJETO: SELECIONAR cooperativas, com comprovada capacidade técnica para execução de 
unidades habitacionais a serem contratadas junto à Caixa Econômica Federal, no Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
 
OBJETO: Este chamamento público tem por objeto a seleção de Entidade Organizadora que 
dentro de suas atribuições venha oferecer meios para viabilizar empreendimento sob sua 
responsabilidade pelo “Programa Minha Casa Minha Vida 2 Entidades” (faixa 01), com 48 
(quarenta e oito) unidades habitacionais em imóveis pertencentes ao Município de 
Imbé – RS localizados no Bairro Marisul, com área superficial total de 9.800,00 m2 a ser doado 
mediante autorização legislativa pelo Município de Imbé diretamente aos beneficiários 
selecionados, conforme preveem as regras do Programa. 

Obtivemos, através do acesso www.imbe.rs.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada de edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio 
do email: licitacao@imbe.rs.gov.br .  
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Imbé da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 

Local: __________________, ____ de ______________ de 2015 
 
 
Nome por extenso: ___________________________________________ 
 
 
RG nº: ______________________ 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 

mailto:licitacao@imbe.rs.gov.br
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2015 
Processo Nº. 5094/2015. 
 
1. DO OBJETO 
1.1- OBJETO: Este chamamento público tem por objeto a seleção de Entidade Organizadora 
que dentro de suas atribuições venha oferecer meios para viabilizar empreendimento sob sua 
responsabilidade pelo “Programa Minha Casa Minha Vida 2 Entidades” (faixa 01), com 48 
(quarenta e oito) unidades habitacionais em imóveis pertencentes ao Município de 
Imbé – RS localizados no Bairro Marisul, com área superficial total de 9.800,00m2 a ser 
transferido mediante autorização legislativa pelo Município de Imbé diretamente aos 
beneficiários selecionados, conforme preveem as regras do Programa. 
 
O objeto deste Edital de Chamamento Público é SELECIONAR cooperativas, com comprovada 
capacidade técnica para execução de unidades habitacionais a serem contratadas junto à 
Caixa Econômica Federal, no âmbito da região de Imbé-RS - no bairro Marisul, em terrenos 
pré-determinados, pertencentes ao Município, com vistas a atender famílias com baixa renda, 
nas condições e características a seguir descritas: 
 
LOCAL DO EMPREENDIMENTO: Bairro Marisul. 
DATA DE ABERTURA: 01  de julho de 2015  às 14 h na sala da comissão de licitações, sito à 
Av. Paraguassú, prédio anexo, em Imbé. 
 
MEMBROS DA COMISSÃO DE ABERTURA: Secretário Municipal de Planejamento e 
Departamento de Habitação e Regularização Fundiária. 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O presente edital será dispinibilizado no portal da Prefeitura 
Municipal de Imbé (www.imbe.rs.gov.br) pelo email: licitacao@imbe.rs.gov.br ou pelo fone: 
36278500. 
 
LOCAL DE RECEBIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: No setor de protocolo geral da Prefeitura Municipal de 
Imbé, sito à Av. Paraguassú, 1043, de segunda a sexta, das 8 h às 11 h 30 min e das 13 h 30 
às 18 h a partir do dia 01/06/2015 até o dia até o dia 26/06/2015. 

Informações do projeto e orientações técnicas pelo fone: 3627.8200 ramal 221 ou email: 

habitacao@imbe.rs.gov.br. 

 

 
1.0 -DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 
1.1. Poderão participar do presente procedimento todas as Entidades Organizadoras sem fins 
Lucrativos que atenderem às exigências, quanto à documentação, que possuam objeto social 
pertinente, compatível com o objeto deste Chamamento Público, conforme estabelecido neste 
edital. 
1.1.2 – É vedada a participação de interessados impedidos por lei. 
1.1.3. É vedada, ainda, a participação de entidades organizadoras que: 

a) Esteja em litígio com o Município de Imbé ou com o Agente Operador/Financiador 

do Programa Minha Casa Minha Vida que tiver escolhido, em demandas que figurem como 
autores, réus, direta ou indiretamente; 

b) Esteja inadimplente junto ao Município de Imbé ou com a Caixa Econômica Federal; 

c) Possua restrições cadastrais que fragilizem a operação e/ou constituam em efetivo 

impedimento a sua realização; 

d) Esteja relacionada, direta ou indiretamente, com operações enquadradas como 

empreendimento com problemas, ou apresente vicio de construção pendente de solução; 

e) Conste no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições 

http://www.imbe.rs.gov.br/
mailto:licitacao@imbe.rs.gov.br
mailto:habitacao@imbe.rs.gov.br
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análogas a de trabalho escravo, condição que deverá ser consultada pelo Município junto 
ao Ministério de Trabalho e Emprego antes da divulgação do resultado deste chamamento 
público. 
1.2. Será obrigatória a visita prévia ao local onde se realizará o empreendimento, previsto 
neste edital, nos termos do Art. 30, Inciso III, da Lei 8.666/93. 
1.2.1. A visita será realizada impreterivelmente no dia xx de maio de 2015, às 14 horas na 
Secretaria de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, com o Secretário Sonilton 
Bicca Camargo ou com o Diretor de Habitação, pelos participantes que 
protocolarem até 24 horas antes o Termo de Manifestação de Interesse (Anexo III). 
1.2.2. A visita deverá ser efetuada pelo responsável técnico da Entidade Organizadora que 
deverá apresentar carta de credenciamento identificando-o, assinada pelo responsável legal da 
Entidade Organizadora e portando documento de identificação dentro do prazo de validade e 
original. 
 
2.0 DO CREDENCIAMENTO 
Para Credenciamento a Entidade Organizadora deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Quando for representante legal, apresentar contrato social e/ou outro instrumento de registro 
comercial, registrados na Junta Comercial, onde estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando se de procurador, deverá apresentar instrumento de procuração, na forma pública 
ou particular, com devido reconhecimento cartorário da firma, que contenham poderes 
específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou desistir de sua 
interposição e, ainda praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; no caso do item 
acima o procurador deverá apresentar copia autenticada ou original do contrato social e/ou 
outro instrumento de registro comercial, servindo apenas para efeito de verificação da 
comissão de licitações, sendo devolvido após conferência; 
c) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento de 
identificação oficial; 
d) Será admitida apenas 01 (um) representante para cada entidade credenciada; 
e) A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão 
da Entidade por ele representada; 
f) A Entidade interessada deverá retirar o Edital e seus anexos no Departamento de Licitações 
deste Município; 
g) A Entidade interessada deverá protocolar no Departamento de Licitações deste Município a 
Declaração de Manifestação de Interesse e de Concordância com Edital, conforme modelo 
contido no Anexo III, com antecedência de 10 (dez) dias úteis da abertura da Licitação. 
 
3.0 DA EXECUÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL: 
3.1 - Este chamamento público tem por objeto a seleção de Entidade Organizadora que dentro 
de suas atribuições venha oferecer meios para viabilizar empreendimento sob sua 
responsabilidade no “Programa Minha Casa Minha Vida 2 Entidades” (faixa 01). 
3.2 - Os trabalhos da presente seleção serão processados por Comissão Especial da 
Secretaria de Planejamento e Departamento de Habitação. 
 
4.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA 
4.1 Os Documentos para habilitação e seleção deverão ser apresentados em envelopes 
fechados, devendo ser entregues na data, local e horário indicado em epigrafe, 
separadamente, tendo o primeiro envelope o subtítulo HABILITAÇÃO e o segundo o subtítulo 
PROPOSTA , os quais deverão ser lacrados e conter na parte externa e frontal os seguintes 
dizeres: 
MUNICIPIO DE IMBÉ 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2015 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
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NOME DO PROPONENTE 
MUNICIPIO DE IMBÉ 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2015 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
NOME DO PROPONENTE 
 
4.2. O envelope nº 1- HABILITAÇÃO, deverá conter, obrigatoriamente, os documentos que 
seguem: 
4.2.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no Cartório de 
Títulos e Documentos; 
b) Estatuto Social devidamente registrado em orgão público ou privado competente, 
acompanhados dos documentos de eleição dos respectivos administradores e ata de posse, 
em se tratando de sociedades civis; 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
d) Declaração, assinada pelo respectivo representante legal, sob as penas da Lei de que: 
d1) Não foi considerado inidôneo por nenhum órgão da administração pública; 
d2) Nada tem a impugnar relativamente às condições do edital e respectivos anexos, visto que 
com os mesmos concorda plenamente de sorte que se obriga a respeitá-los; 
3) Não há fato impeditivo da habilitação desta chamada pública; 
d4) Se obriga a manter, durante o certame e durante o contrato, se vencedora, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para participação do certame e decorrente contratação; 
d5)Não esta descumprindo o artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
d6) Recebeu o edital e todos os documentos que o instruem e tomou conhecimento de todas 
as informações relativas ao caso, inclusive quanto ao local e o modo de fornecimento dos itens  
deste procedimento; 
e)Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
f) Prova de inscrição ou registro junto à entidade profissional competente (CREA ou CAU), da 
localidade da sede da proponente, com visto da Conselho do Rio Grande do Sul, caso a 
Entidade seja de fora do Estado; 
g) Prova de possuir no seu quadro funcional permanente ou contrato de prestação de serviços, 
os seguintes profissionais: Engenheiro(a) Civil, ou Arquiteto(a) Urbanista, Advogado(a), 
Assistente Social, Pedagogo, Biólogo e Geólogo; 
h) Atestado de visita Técnica realizada. 
 
4.3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 
a) Certificado de Regularidade para com Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e para 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (compreendendo as certidões de 
regularidades emitidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Divida Ativa da União), 
Estadual e Municipal (relativas aos tributos diversos do estado e do Município de domicilio ou 
sede da Licitante); 
c)Prova de Regularidade Trabalhista, mediante a apresentação de certidão negativa, conforme 
previsto na Lei n.º 12.440 de 7 de julho de 2011. 
d) Certidão Negativa de protestos de títulos expedida pelos órgãos da Comarca da sede da 
entidade participante; 
4.4. O ENVELOPE Nº 2- DA PROPOSTA, deverá conter a proposta da Licitante o seguinte: 

a) Apresentar levantamento topográfico georeferenciado da área; 

b) Apresentar Laudo de Cobertura Vegetal e Laudo Geológico; 

c) Apresentar Anteprojeto Urbanístico da Área; 

d) Apresentar projeto de Implantação das unidades habitacionais padrão (Plano de Massa) 
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conforme empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida entidades – Faixa 1; 

e) Apresentar Projeto Arquitetônico (Planta Baixa, 2 (dois) cortes, fachada e imagem em 3D) 

f) Apresentar Projeto com dimensionamento de uma solução individual para o tratamento de 

esgoto doméstico; 
g) Apresentar Planta baixa mobiliada e detalhes da Unidade para PNE (Portadores de 
Necessidades Especiais); 

h) Apresentar Memorial descritivo da proposta de unidade habitacional; 
i) Apresentar orçamento da Unidade Habitacional (modelo Caixa Econômica Federal); 

j) Apresentar Planilha Descritiva contendo (área dos lotes, área de vias públicas, área de uso 

institucional, área verde, área de preservação e área construída total); 

k) Apresentar plano de mobilização do Trabalho Técnico Social. 

 
5.0 SELEÇÃO 
 
Será declarada vencedora a Entidade Organizadora, que estando dentro do exigido neste 
Chamamento Público, somar o maior número de pontos, que segue: 
 
5.1 Com relação aos projetos: 

Item Descrição Pontuação 

a Projeto Arquitetônico (Planta Baixa, 2 cortes, fachada e imagem em 
3D – no mínimo uma imagem) 

10 

b Projeto com Dimensionamento de uma solução de Tratamento de 
esgoto doméstico – solução individual para 5 pessoas 

10 

c Planta baixa mobiliada conforme normas do programa (Portadores 
de Necessidades Especiais) 

10 

d Plano de Massa da Implantação e Planta de Situação e Localização 10 

e Memorial descritivo da proposta da Unidade Habitacional 10 

f Orçamento da Unidade Habitacional modelo Caixa (só Orçamento) 10 

Pontuação Máxima do Item - 60 Pontos 
 
5.2 Cronograma de execução da obra 
A entidade que apresentar o cronograma de execução com o menor prazo. A contar a partir da 
assinatura do convênio. 

Item Descrição Pontuação 

a De 361 dias até 540 dias 10 

b De 271 dias até 360 dias 20 

c De 181 dias até 270 dias 30 

d Até 180 dias 40 

Pontuação Máxima do Item - 40 Pontos 
 
 
5.3 Qualificação da unidade habitacional proposta 
Comprovação efetuada mediante a verificação da área construída da unidade Habitacional 
proposta. 

Item Descrição Pontuação 

a Até 42,00m2 10 

b De 42,01m2 até 45,00m2 20 

c De 45,01me até 50,00m2 30 

d Acima de 50,01m2 40 

Pontuação Máxima do Item - 40 Pontos 
 
5.4 – Avaliação da entidade referente a Equipe Multidisciplinar 
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Item Descrição Pontuação 

A Profissional Arquiteto Urbanista (a) ou Engenheiro (a) Civil 10 

B Profissional Advogado 10 

C Profissional Assistente Social 10 

d Pedagogo 10 

e Geólogo 10 

F Biólogo 10 

Pontuação Máxima do Item - 60 Pontos 
 
5.5 - Avaliação da entidade referente a localização de sua sede. 

Item Descrição Pontuação 

A Localizada Fora do Estado do Rio Grande do Sul 10 

B Localizada fora da Região Metropolitana de Porto Alegre(não 
incluído o Litoral Norte) 

20 

C Localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre 30 

d Localizada no Município de Imbé ou Litoral Norte do RS 40 

Pontuação Máxima do Item - 40 Pontos 
 
A classificação será ordenada de forma decrescente de pontuação. Em caso de empate na 
pontuação, o desempate será efetuado observando-se: 
a) Será declarada vencedora a que obtiver maior pontuação na soma dos itens 5.1 e 5.2; 
b) Em caso persistência do empate será declarada vencedora a Entidade que obtiver maior 
pontuação no item 5.3; 

c) Em caso persistência do empate será declarada vencedora a Entidade que obtiver maior 

pontuação no item 5.4; 
d) Em caso persistência do empate será declarada vencedora a Entidade que obtiver maior 
pontuação no item 5.5; 

e) E, se mesmo assim houver o empate a Entidade Organizadora Será escolhida por sorteio na 

presença de representantes da Entidade Organizadora, em data e local a ser indicados 
pela comissão de licitação; 

f) O Município Imbé emitirá o Termo de seleção da Entidade Organizadora vencedora do 

certame, nos termos do Anexo II; 

g) A Entidade vencedora poderá iniciar imediatamente seu trabalho tendo a partir da data de 

divulgação da seleção final até 120 dias para as adequações e procedimentos junto a Caixa 
Econômica Federal e ao Ministério das Cidades para participação do Projeto no Programa 
“Minha Casa Minha Vida 2 - Entidades”. Elaborando a proposta do projeto de 
financiamento para intervenção habitacional. 

h) Somente serão aceito documentos cujo prazo de validade não tenham escoado até a data 

do certame e na existência de menção expressa de tal validade que tenham sido emitidos 
a menos de 90 (noventa) dias; 

i) A documentação que fazem parte da regularidade fiscal poderá ser extraída da página dos 

órgãos emissores na internet, quando disponibilizada, desde que mesma conste código ou 
número de identificação, que permita a comissão aferir a respectiva validade; 

j) Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa e eventuais 

documentos de origem estrangeira somente serão admitidos acompanhados, na forma da 
lei, por tradução de tradutor juramentado; 

k) A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, ou a apresentação de qualquer 

deles de forma diversa da reivindicada, inabilita automaticamente o licitante para a fase 
seguinte. 
 
6.0 – DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
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6.1.-Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações, caberá os recursos previstos no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93, ao Prefeito Municipal. 
6.1.1 Interpostos recursos, dos mesmos será dada ciência aos demais licitantes para 
contrarrazões, em igual prazo; 
6.2. Uma vez proferido o julgamento pela comissão e decorrido seus recursos o prazo recursal, 
ou tendo havido desistência expressa do mesmo, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos o processo licitatório será encaminhado ao prefeito Municipal para a deliberação; 
6.3. A Participação neste chamamento implica na aceitação das condições hora discorridas, 
bem como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham incidir neste 
certame. 
 
7.0 – DA GARANTIA: 
7.1 Não são exigidas garantias do cumprimento do ajuste. 
 
8.0. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1 Escolhida a licitante vencedora, procedida às intimações dos demais licitantes e decorridos 
os prazos recursais a ela será adjudicado o objeto. A contratação da Entidade Organizadora 
vencedora será realizada com o agente operador/financiador do Programa Minha Casa Minha 
Vida, atendendo a legislação federal pertinente. 
8.2.- É condição para a contratação da entidade organizadora vencedora do certame que não 
tenha nenhum convênio ou contrato com o agente operador/financiador do Programa Minha 
Casa Minha Vida com obras inacabadas ou paralisadas por mais de 60 (sessenta) dias. 
8.3.-Caso inviabilizada a contratação do projeto junto ao Governo Federal, por qualquer motivo 
que seja, a Entidade Organizadora não terá direito a nenhuma indenização por parte do 
Município Imbé, correndo os projetos e demais encargos por conta e risco dos proponentes. 
 
9.0. DA DOTAÇÃO/RUBRICA 
9.1 As despesas decorrentes deste procedimento licitatório e conseqüentemente contratação 
correrão a conta das dotações orçamentárias específicas. 
 
 
10.0 DO FORO 
10.1.- Para a solução de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento, é eleito o Foro 
da Comarca de Tramandaí – RS. 
 
11.0 DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
11.1. Quaisquer informações entendidas necessárias pelos licitantes ou por terceiros, 
relativamente ao procedimento em questão, poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Licitações, no Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Imbé, sito na Avenida Paraguassú, 
2017, Centro, Imbé, RS, no horário das 8 h às 11 h 30 min e das 13 h 30 min às 18 h de 
segunda à sexta, ou pelo fone: (51)36278500. 
11.2. Situações não previstas expressas, se incidentes, regular-se-ão pela Lei Federal nº 
8.666/93, e alterações subseqüentes, e pelos demais regulamentos pertinentes às 
contratações públicas. 
11.3.- Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento, só se iniciando se vencendo prazo em dia de expediente no Município, 
considerando-se os dias consecutivos, exceto quando for expediente disposto em contrário. 
11.4.- Integra este edital: 
a) Anexo I – Identificação dos terrenos onde locadas as Unidades Habitacionais. 
b) Anexo II – Termo de Seleção. 
c) Anexo III – Minuta de Manifestação de Interesse. 
O Município poderá revogar a Licitação por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, 
sem que caiba direitos indenizatórios a qualquer dos licitantes. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMBÉ - RS, aos 26 dias do mês de maio de 2015. 
 
 
 
 

Pierre Emerim da Rosa 
Prefeito Municipal 

 
Resp. técnico pelo instrumento: Cristiano Selichow 

OAB/RS 52518 
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ANEXO I – Identificação dos terrenos onde locadas as Unidades Habitacionais.
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ANEXO II – TERMO DE SELEÇÃO 
 
 
 

 
 

Prezado Senhor! 
 
 
Pelo presente, informamos que o Município de Imbé declara selecionada a Entidade 
Organizadora: 
 
_____________________________________________________ (nome e qualificação), 
conforme Edital de Chamamento Público n° 02/2015, de 26 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Imbé, ___ de _________ de 2015. 
 
 
 

 
 

Pierre Emerim da Rosa, 
Prefeito Municipal. 
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ANEXO III – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 
 
 
Pelo presente, ____________________________________________________________ 
                                                       (nome da entidade) 
 
________________________________________________________________________,  
                                                               (CNPJ)    
 
Bairro: _____________________________, Nº: _________ Complemento:____________,  
 
 
Cep: ________________, Cidade:__________________________________, UF: ______ 
                                                        
 
em conformidade com as condições previstas no Chamamento Público n° 02/2015, vem 
manifestar, junto ao Município de Imbé, seu interesse em apresentar proposta de produção de 
unidades residenciais, em empreendimento destinado aos beneficiários do Programa Minha 
Casa Minha Vida 2 Entidades” (faixa 01), observadas a legislação e normas vigentes, 
comprovando, mediante documentação hábil, que está apta e devidamente qualificada para 
tanto, em conformidade com no Edital. 
 
 

_______________, _____ / _____ / 2015. 
                                                Cidade 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

(Qualificação / nome e CPF do Representante Legal) 


