GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
CEHAB

EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2012

OBJETO: PRÉ QUALIFICAR empresas do ramo da construção civil para
apresentação de proposta à Caixa Econômica Federal – CAIXA para
construção de habitação de interesse social, para famílias com renda
mensal de até R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV PAC 2.
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GOVERNO DE ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 004/2012

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB, Sociedade de Economia Mista
Estadual, com sede na Rua Odorico Mendes, n.º 700, Campo Grande, Recife/PE, inscrita no CNPJ (MF)
sob o nº. 03.206.056/0001-95, neste ato representada por seu Diretor Presidente, torna público que
realizará a PRÉ QUALIFICAÇÃO das empresas do ramo da construção civil que manifestarem interesse
na apresentação de proposta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA para construção de habitação de
interesse social, para famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV PAC2, instituído pela Medida Provisória Nº 459,
de 25 de março de 2009, a qual foi convertida na Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alterações,
regulamentada pelos Decretos Nº 6.820, de 13 de abril de 2009 e 7.499 de 16 de junho 2011 e Portaria n°
465 de 03 de outubro de 2011 e operado pela CAIXA.
CONSIDERAÇÕES:
A CEHAB fará uma pré-qualificação das empresas interessadas a fim de apenas indicá-las à CAIXA
para, dependendo desta, obter o financiamento.
Caberá ao construtor selecionado obter os recursos financeiros necessários junto à CAIXA para o
cumprimento do objeto desta seleção.

1

DO OBJETO
Pré qualificar empresas do ramo da construção civil para apresentação de proposta à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL para construção de habitação de interesse social, para famílias com renda
mensal de até R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV PAC2.

2

DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA E ESCLARECIMENTOS

2.1

A Chamada Pública será realizada no dia 17/08/2012 às 09h30min, para recebimento das propostas
e sua abertura, no auditório desta Companhia, 1º andar, situado à Rua Odorico Mendes, 700,
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Campo Grande – Recife – PE – CEP: 52.031-080. Onde acontecerá o recebimento e abertura das
propostas;
2.2

Na eventualidade da não realização do certame na data aprazada será marcada nova data e hora,
utilizando-se os mesmos procedimentos da divulgação anterior;

2.3

Este Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos mediante apresentação de um CD ou DVD virgem
e apresentação de carimbo com o CNPJ da empresa e preenchimento do formulário de protocolo,
disponibilizados na CPLMSG no horário das 09h00m às 11h30m;

2.4

O horário para autenticação dos documentos pela Comissão de Licitação, quando necessário, será
das 09h00m às 11h30m, preferencialmente, até o último dia útil antes da realização da referida
Chamada Pública, sendo tal prazo discricionário da administração;

2.5

Poderão ser apresentados documentos originais, emitidos através da INTERNET, não sendo exigida
autenticação destes, ficando a critério da Comissão, a confirmação de sua autenticidade junto ao
órgão emitente;

2.6

A entrega de documentos, ou propostas, ou interposição de recursos ou contra razões ou pedidos
de impugnação de edital, referentes a presente Chamada Pública deverá ser realizada no horário
das 09h00m às 11h30m na Sala da CPLMSG, na sede da CEHAB, situada na Rua Odorico Mendes,
nº 700, Sala CPLMSG, 2º andar, Campo Grande, Recife/PE, CEP 52031-080. DESTA FORMA,
NÃO SERÃO ADMITIDOS APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACIMA ELENCADOS NO
PROTOCOLO GERAL DA CEHAB OU QUALQUER LOCAL QUE NÃO SEJA A CPLMSG;

2.7

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, de caráter técnico ou legal referente ao presente Edital
deverão ser comunicadas por escrito, diretamente a Comissão Especial de Chamada Pública,
informações: (81) 3182-7580 ou pelo e-mail: gah@cehab.pe.gov.br , em até 03(três) dias úteis
antes da abertura da Chamada Pública no endereço constante deste Edital, sala da CPLMSG. A
Comissão disponibilizará as respostas às dúvidas suscitadas, em até 02(dois) dias úteis e as
encaminhará aos interessados que já houverem adquirido este Edital, mediante fax ou meio
eletrônico, tornando-as públicas, para conhecimento de todos os cidadãos.

3

PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1

A identificação do terreno, o número mínimo de unidades habitacionais, e o prazo máximo para
construção, constituem o Anexo 01- Tipologia do Terreno, Quantidade Mínima de Unidades
Habitacionais e prazo máximo para execução da obra, tudo em conformidade com as disposições
desta Chamada e de seus Anexos, que a integram e complementam.
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4

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

4.1

A participação na Chamada implica na aceitação integral e irretratável pelos participantes, dos
termos, cláusulas, condições e Anexos do Edital, bem como na observância dos regulamentos
administrativos e das normas técnicas e legais aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese,
alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento desta Chamada Pública;

4.2

Somente poderão participar empresas legalmente constituídas e estabelecidas, que estejam
habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as
condições do Edital;

4.3

Não poderão participar empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta ou que estejam em
Recuperação Extrajudicial ou com falência decretada;

4.4

Não poderá participar, ainda, da Chamada Pública, direta ou indiretamente:
4.4.1
4.4.2

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo certame;
Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto e o participante.

4.5

É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de 01 (uma) empresa na
presente Chamada;

4.6

O Participante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por procurador ou
pessoa devidamente credenciada, através de instrumento público ou particular, escrito e firmado
pelo representante legal da mesma, a quem sejam outorgados ou conferidos amplos poderes para
representá-lo em todos os atos e termos da Chamada;

4.7

Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, este, obrigatoriamente,
terá a firma reconhecida;

4.8

A representação por instrumento público ou pelo contrato social, quando apresentados em cópia
reprográfica poderão ser autenticados pela comissão mediante a apresentação, pelo participante
interessado, do documento original;

4.9

A representação será acompanhada de documento de identificação emitido por Órgão Público;

4.10 Ficará impedido de quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados com a presente
Chamada o portador da empresa participante que não apresentar instrumento de representação, ou
cuja documentação não atender às especificações supracitadas.

5

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES – “PROPOSTA”
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5.1

No local, data e horário indicados, cada empresa participante deverá apresentar à Comissão
Especial de Chamada Pública, o Envelope “Proposta”, fechado, devidamente lacrado, contendo
todos os documentos indicados no ITEM 6 – DA HABILITAÇÃO e ITEM 7 – DA PROPOSTA do
presente edital, informando na parte externa, além do nome da empresa e CNPJ(MF), os seguintes
dizeres:
Envelope único – “PROPOSTA”
Chamada Pública nº 004/2012 - CEHAB
Nome da Empresa:
CNPJ:

6

DA HABILITAÇÃO

6.1

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado da ata devidamente arquivada da Assembléia Geral da reunião do Conselho
de Administração que elegeu seus administradores, devendo ser apresentada comprovação
da publicação pela imprensa da ata arquivada ou, ainda, o termo de constituição de firma
individual, com o devido registro comercial, se for o caso;
6.1.2 Entende-se como em vigor à apresentação do documento em sua versão original com suas
alterações posteriores, caso tenham havido, ou sua versão consolidada;
6.1.3 Dentro dos objetos sociais deve estar contemplado a execução de atividades da mesma
natureza ou compatíveis com o objeto da Chamada;
6.1.4 Cédulas de identidade dos representantes legais da empresa, ou documento que identifiquem
seus administradores;
6.1.5 Certidão Simplificada de Registro em Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, dentro da validade;

6.2

DA HABILITAÇÃO FISCAL
6.2.1 Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
6.2.2 Certidão de Regularidade Fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Participante ou outra equivalente, na forma da lei. A empresa que
possuir sede ou domicilio fora do Estado de Pernambuco, deverá apresentar a comprovação
da regularidade fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, que poderá ser
retirada pelo site www.sefaz.pe.gov.br ;
6.2.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB) ou Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
6.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela CAIXA;
6.2.5 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em atendimento a Lei 12.440/2011, disponível no
endereço eletrônico www.tst.gov.br/web/guest/certidao.
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6.2.6

6.2.7

6.3

Os documentos relacionados nos subitens de 6.2.1 a 6.2.5 do subitem anterior poderão ser
substituídos, a critério do participante, pelo Certificado de Registro de Fornecedores – CRF,
emitido pela Gerência de Suporte às Compras, Contratos e Licitações – GESUP da
Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco (SAD), dentro do prazo de validade –
inclusive das certidões relacionadas no seu rodapé. Se qualquer uma delas estiver fora do
prazo de validade, e não for apresentada válida em separado, tal fato acarretará a inabilitação
do participante;
Caso seja apresentado o Certificado de Registro de Fornecedores – CRF em substituição à
documentação a que se refere, deverá ser entregue também uma declaração emitida pelo
próprio participante, atestando inexistência de Superveniência de Fatos Impeditivos para sua
habilitação (modelo Anexo 08);

DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
6.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 06 (seis) meses, caso não conste
validade expressa;
6.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado pelo órgão competente, da sede ou
domicílio da concorrente, que deverá comprovar a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
6.3.2.1 Os documentos acima referidos podem ser atualizados, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data fixada para entrega dos envelopes, tomando como base à variação,
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
6.3.2.2 Entende-se na forma da lei: quando se tratar de sociedade anônima, Balanços e
Demonstrações Contábeis publicados na Imprensa Oficial, consoante Lei Federal n°
6.404/76 e suas atualizações e/ou quanto às demais formas societárias, o original ou
fotocópia autenticada, devidamente registrada pelo órgão competente da sede ou domicilio
da concorrente;
6.3.2.3 Para as empresas constituídas no exercício em curso, serão aceitos o Balanço de Abertura
devidamente assinado pelo titular ou representante legal da empresa e pelo contador,
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da participante;
6.3.2.4 As Sociedades Limitadas, e Sociedades sujeitas ao Regime do SIMPLES, também
deverão apresentar cópias do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício, devidamente assinados e autenticados;
6.3.3 Comprovação da capacidade econômico – financeira, tomando por base o balanço e as
demonstrações contábeis apresentados, que deverão revelar valores que atendam aos limites
determinados, para os seguintes índices:

1.

ILG =

2.

IEG =

AC

+

RLP

PC

+

ELP

PC

+

ELP

AT

³

1,00

<

0,55
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3.

ILC =

AC
PC

>

1,00

ONDE:
ILG

= Índice de Liquidez Geral;

ILC

= Índice de Liquidez Corrente;

IEG

= Índice de Endividamento Geral;

AC

= Ativo Circulante;

RLP

= Realizável em Longo Prazo

PC

= Passivo Circulante;

AT

= Ativo Total.

ELP = Exigível em Longo Prazo

6.3.3.1 Os índices deverão ser apurados com os dados do último balanço patrimonial já exigível
na forma de lei. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo
juntado ao balanço;
6.3.3.2 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a CEHAB se reservará o
direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito para
efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores
apresentados e calculados pelas empresas participantes.

7

DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS

7.1

Poderão participar desta seleção, os interessados que:
7.1.1 Estiverem cadastrados e habilitados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF e no Sistema de Mensuração de Risco de Crédito da CAIXA – SIRIC;
7.1.2 Possuírem habilitação para operar com a CAIXA, mediante comprovação por ofício original
emitido pela própria instituição;
7.1.3 Possuírem Certificação no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H, comprovando adesão através de documento emitido por empresa habilitada.

7.2

A habilitação dos interessados fica condicionada, ainda, à verificação dos seus respectivos
registros, bem como da validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de
consulta on-line ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de
“Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos art. 27 a 31 da Lei n° 8.666/93,
do artigo 3° do Decreto n° 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n° 5 de 21/07/95, republicada
no DOU do dia 19/04/96.

7.3

Esses requisitos são eliminatórios e o seu não preenchimento configurará a não aptidão da empresa
proponente para participação do processo.

7.4

A participação da interessada implica a aceitação integral e irretratável dos termos, condições e
Anexos desta Chamada, bem como a observância das normas e regulamentos aplicáveis ao
PMCMV PAC2.
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7.5

8

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

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.1

Certidão de Registro e Quitação do participante e dos seus responsáveis técnicos para com o
CREA/PE ou o CREA do local da sua sede. Em qualquer caso, a certidão deverá conter os dados
cadastrais atualizados.
Relação contendo a indicação da equipe técnica disponível, acompanhados de declaração de aceitação da
inclusão de seu nome na equipe para a realização do objeto deste certame;

9

DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1

A proposta comercial deverá ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo 05,
juntamente com o projeto básico que deve atender as orientações contidas nos Anexos 01 e 02 que
será julgada conforme condições e critérios previstos no Programa Minha Casa, Minha Vida, em
uma única via, original ou em fotocópia autenticada, em impresso próprio da empresa, sem
emendas, rasuras, ressalvas, acréscimos ou entrelinhas, em suas partes essenciais, rubricadas em
todas as suas folhas, contendo os seguintes elementos:
9.1.1

Menção ao número da Chamada Pública, endereço completo (Rua; Número; Bairro; Cidade;
Estado), números de telefone, fax, e-mail, e local, data e assinatura por quem de direito;
9.1.2 Plantas de Situação, Locação, Partido Urbanístico, Planta baixa e Planta das fachadas,
Frontal, Lateral e Posterior;
9.1.2.1 Todas as plantas deverão estar assinadas por profissional competente e em observância a
legislação e o plano diretor vigentes do município;
9.2

Explicitar na proposta a aplicação do valor do terreno estimado em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil reais), disponibilizado pelo Estado para esta Chamada Pública, em conformidade com o disposto
no item 7.4 da portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011 do Ministério das Cidades “Havendo aporte
de recursos financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, por parte da União, do
ente federado ou terceiros, o valor correspondente poderá ser utilizado para: a) viabilização do
empreendimento; b) aumento da área da unidade e número de cômodos; c) equipamentos
comunitários.”

9.3

O custo total deve obedecer ao disposto na portaria nº 465, de 03 de outubro de 2011 do Ministério
das Cidades, publicada no DOU, em 04/10/2011. (Anexo 06).

10 DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO
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10.1 Será selecionada pela CEHAB para apresentação da proposta definitiva junto à Caixa Econômica
Federal, aquela Empresa que apresentar a maior nota no somatório da pontuação, seguindo uma
ordem de classificação obtida de acordo com os seguintes critérios:
Critérios de Pontuação
Item

Descrição

Ponto(s)

A

Menor Prazo: Com base no prazo máximo de entrega definido, conforme
previsto no Anexo 01, serão atribuídos pontos por dia antecipado no
cronograma de entrega proposto pela construtora.

3,00

B

Histórico de contratos celebrados junto a CAIXA no âmbito do programa
Minha Casa Minha Vida na faixa de até R$1.600,00 de renda familiar:
comprovar por meio de apresentação de contratos assinados pela
instituição financeira CAIXA, na qual conte claramente o número de
unidades contratadas nos últimos (02) dois anos. Será atribuida
pontuação para cada UH.

2,00

C

Melhor Aproveitamento do Terreno: será atribuída pontuação para cada
Unidade Habitacional que ultrapassar o quantitativo mínimo estabelecido
no Anexo 01.

1,00

D

Histórico de produção de empreendimentos no âmbito do crédito
imobiliário: comprovar por meio de declaração assinada por instituição
financeira reconhecida, na qual conste claramente o número de unidades
efetivamente produzidas nos últimos 2 (dois) anos. Será atribuída
pontuação para cada UH, limitada a 500 (quinhentos) pontos.

1,00

10.2 Serão consideradas desclassificadas as empresas que obtiverem nota final igual a “0” (zero) no
somatório dos critérios estabelecidos no subitem 10.1.
10.3 Serão adotados como critério de desempate, sucessivamente:
10.3.1 O menor prazo de entrega para o empreendimento;
10.3.2 O melhor aproveitamento do terreno com a construção do maior número de unidades
habitacionais;
10.3.3 O maior número de contratos celebrados junto a CAIXA no âmbito do programa Minha Casa
Minha Vida na faixa de até R$1.600,00 de renda familiar;
10.3.4 O maior volume de unidades habitacionais produzidas nos últimos 2 (dois) anos;
10.3.5 Persistindo empate no resultado da apuração dos itens “A”, “B”, “C” e “D”: a empresa
vencedora será escolhida por sorteio, na presença de representantes das empresas
empatadas, em data e local a serem indicados pela CEHAB.
10.4 A CEHAB publicará o resultado da Chamada Pública e emitirá o termo de pré qualificação,
indicando à CAIXA a empresa selecionada, com a respectiva documentação apresentada.
10.5 O não atendimento a qualquer dessas regras previstas no presente edital de Chamada Pública,
implicará na imediata exclusão do participante do presente processo seletivo.
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10.6 Serão concedidos 03 (três) dias úteis para a apresentação de eventuais recursos, no caso de
desclassificação do participante pelo não atendimento das exigências da presente Chamada
Pública.
10.7 Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados à Comissão Especial de Chamada
Pública, que em 02 (dois) dias úteis deverá se manifestar acerca do seu cabimento.
10.8 A empresa pré qualificada deverá apresentar à CAIXA, no prazo que ela determinar, a proposta
contendo os Projetos Executivos Complementares, Especificações Técnicas, Planilhas
Orçamentárias, Aprovação nos Órgãos Competentes (CPRH, Compesa, CELPE, Município), que
completarão a Proposta Comercial, visando análise e contratação da operação no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV PAC2, conforme especificado pela CAIXA.
10.9 O orçamento a ser apresentado à CAIXA deverá conter valores expressos em Real (R$), em
algarismos e por extenso, para obra/serviços de que trata o presente edital, estando incluídos no
preço todos os materiais, mão-de-obra, transporte, equipamentos, instalações, tributos, seguros,
inclusive os relativos à obtenção do habite-se, da CND do INSS, da averbação da construção à
margem da respectiva matrícula e do registro da Especificação/Instituição do Condomínio, demais
encargos legais e quaisquer outras despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao perfeito
cumprimento do objeto desta seleção, mencionando preços unitários e totais, bem como o valor total
da proposta.
10.10 No preço de cada item, deverão ser considerados todos os componentes, peças, arremates e
demais materiais e serviços, necessários à completa execução do objeto, contemplados custos
diretos e indiretos de forma a propiciar condições de utilização plena das instalações, atendidas
todas as condições de salubridade, segurança e habitabilidade.
10.11 Findo o prazo estipulado sem que a empresa pré qualificada tenha cumprido a exigência constante
no item 10.8, poderá da CEHAB, seguindo a ordem de classificação de acordo com os critérios
estabelecidos nos itens 10.1 e 10.3 convidar a empresa que se classificou em segundo lugar nesse
processo de escolha e assim, sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação.

11 PROCEDIMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA
11.1 Abertos os trabalhos dessa reunião pela Presidente da Comissão de Chamada Pública, não serão
recebidos outros documentos ou propostas, nem serão permitidos adendos ou alterações nas que
tiverem sido apresentadas, ressalvada a faculdade de a Comissão promover diligências para a
obtenção de informações e esclarecimentos complementares de quaisquer das empresas
participantes.
11.2 Para ter direito a manifestar-se nas fases deste procedimento, cada participante deverá apresentarse com apenas um representante que, munido da carta credencial (Anexo 04), documento
necessário à participação na seleção, responda por sua representada, devendo identificar-se com
cédula de identidade ou outro documento equivalente.
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11.3 Na mesma data e horário previstos para o recebimento dos envelopes, à vista dos interessados
presentes, serão abertos os envelopes contendo a “Proposta”, cujos documentos serão examinados
e rubricados pelos membros da Comissão e participantes presentes.
11.4 Será lavrada ata com o registro das principais ocorrências da reunião, em especial a enumeração
das empresas que apresentarem os envelopes “Proposta”.
11.5 O resultado da Pré qualificação será divulgado na imprensa oficial, em data oportuna, após análise
da documentação de habilitação e proposta comercial apresentadas.

12 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.1 A pré qualificação das empresas participantes do presente Edital de Chamada Pública não implicará
sua contratação pela Caixa Econômica Federal. A contratação dependerá da aprovação, pela Caixa
Econômica Federal, dos projetos e documentos pertinentes às propostas e sua adequação às
diretrizes do Programa “Minha Casa, Minha Vida PAC2”.
12.2 A seleção realizada na forma preconizada nesta Chamada somente terá eficácia se for celebrado
contrato no âmbito do Programa Minha, Casa Minha Vida - PMCMV PAC2 entre a empresa e a
Caixa Econômica Federal, não cabendo à CEHAB ressarcir a empresa por qualquer valor
despendido com a confecção das propostas para fins de participação neste certame.
12.3 O número de unidades habitacionais em cada projeto deverá obedecer necessariamente às normas
brasileiras, legislação urbanística municipal e com os parâmetros mínimos de avaliação da Caixa
Econômica Federal, contidos no manual do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV PAC2.
12.4 A participação na presente seleção implica a concordância, por parte da empresa participante, com
todos os termos e condições desta Chamada.
12.5 As empresas arcarão com todos os custos decorrentes da participação, elaboração e apresentação
de suas propostas.
12.6 Quaisquer pedidos de esclarecimentos porventura necessários para o perfeito entendimento desta
Chamada Pública deverão ser encaminhados por escrito à Comissão, em até 02 (dois) dias úteis
antes da data do recebimento dos envelopes, para o Fax n° (81) 3182-7516.
12.7 Os esclarecimentos serão encaminhados por meio de FAX aos adquirentes desta Chamada Pública.
12.8 Integram o presente Edital 08 (oito) anexos, a seguir relacionados:
12.8.1 Anexo 01 - Tipologia dos Terrenos, Quantidade Mínima de Unidades Habitacionais e Prazo
Máximo para Execução da Obra;
12.8.2 Anexo 02 - Especificações Mínimas do Projeto Básico exigido pela CAIXA;
12.8.3 Anexo 03 - Decreto Nº 13.818, de 22 de junho de 2009.
12.8.4 Anexo 04 - Modelo de Carta Credencial;
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12.8.5 Anexo 05 - Modelo de Carta Proposta;
12.8.6 Anexo 06 - Portaria Nº 465 de 03/10/2011 do Ministério das Cidades, Publicada no DOU, em
04/10/2011;
12.8.7 Anexo 07 - Plantas dos Terrenos
12.8.8 Anexo 08 - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

13 DO FORO
13.1 Para dirimir as questões oriundas desta Chamada Pública, será competente o foro da Comarca de
Recife/PE.

Recife, 17 de julho de 2012.

Alessandra de Oliveira Pinheiro
Presidente - CECP

Maria do Socorro Gomes
(Membro)

Eduardo Luiz Lima Costa
(Membro)

Manuelle Lisboa Queiroz de Oliveira
(Membro)

Juliana Guerra Barros
(Membro)
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Anexo 01
TIPOLOGIA DOS TERRENOS, QUANTIDADE MÍNIMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PRAZO
MÁXIMO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/MEMORIAL DESCRITIVO.

Item

01

Terreno

Tipologia

Gleba 02D – localizada na vila Manoel Apartamentos
Lisboa de Moura, Peixinhos, município
(térreo + 3)
de Olinda - PE

Quantidade Mínima
de Unidades
Habitacionais
U.H`s

Prazo Máximo de
Execução da Obra

240

720 dias

OBS: O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de: 720 (setecentos
e vinte) dias, consecutivos contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço (OS) do
contrato a ser firmado com a CAIXA;

MEMORIAL DESCRITIVO DA POLIGONAL DA GLEBA 02D – LOCALIZADA NA VILA MANOEL
LISBOA DE MOURA, PEIXINHOS, MUNICÍPIO DE OLINDA - PE.

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 01, coordenadas UTM 293758.00mE,
9113158.00mS, localizado no canto esquerdo do lote com frente voltada para Vila Manoel Lisboa
de Moura, deste com ângulo interno de 90º00’00’’S e distância 51,50m para Vila Manoel Lisboa de
Moura encontra-se o ponto 02, deste com ângulo interno de 90º00’00’’O e distância de 160,00m
para a Gleba 02A encontra-se o ponto 03, deste com ângulo interno de 90º00’00’’SE e distância
51,50m para terreno de terceiros encontra-se o ponto 04, deste com ângulo interno de 90º00’00’’L
e distância 160,00m para Gleba 01A e Gleba 01B encontra-se o ponto 01 início da poligonal
fechando-se assim o polígono com área total de 8.240,00m2.
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Anexo 02
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PROJETO BÁSICO EXIGIDO PELA CAIXA
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Anexo 03
LEI Nº 13.818, DE 22 DE JUNHO DE 2009.
(DIÁRIO OFICIAL DE 23/06/2009)
Autoriza o Estado de Pernambuco a doar, com encargos, as áreas de terras que indica, e dá providências
correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Estado de Pernambuco autorizado a doar, com encargos, em favor do Fundo de Arrendamento
Residencial – FAR, CNPJ (MF) nº 03.190.167/0001-50, representado, por força do § 8º do artigo 2º e inciso VI do
artigo 4º da Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição
financeira sob a forma de empresa pública federal, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, os imóveis
identificados neste artigo e individualizados conforme Memoriais Descritivos constantes, respectivamente, dos
Anexos I a VIII da presente Lei:
I - terreno Parque Capibaribe - II, situado na BR-408, São Lourenço da Mata/PE, com uma área total de 127,85 ha;
II - terreno da Escola João Matos, situado Avenida das Garças, Rio Doce, Olinda/PE, com uma área total de 2,14 ha;
III - terreno da PE-15, situado em Arthur Lundgreen, Paulista/PE, com uma área total de 0,91 ha;
IV - terreno da área remanescente do imóvel situado na Rua Odete Monteiro com a Rua Dr. João Lacerda, bairro do
Cordeiro, Recife/PE, com uma área total de 0,5 ha;
V – terreno denominado Gleba-01A, situado na Avenida Correia de Brito, bairro de Peixinhos, Olinda/PE, com uma
área total de 0,9ha;
VI – terreno denominado gleba-01B, situado na Rua Mariano Teixeira, bairro de Peixinhos, Olinda/PE, com uma área
total de 0,9ha;
VII – terreno denominado Gleba-02A, situado na Avenida Correia de Brito, bairro de Peixinhos, Olinda/PE, com uma
área de 1,9ha;
VIII – terreno denominado de Gleba-02D, situado na Avenida Correia de Brito, bairro de Peixinhos, Olinda/PE,
com uma área total de 1,3ha.
§ 1º Os imóveis de que tratam os incisos I a IV do caput deste artigo são objeto do Decreto nº 33.564, de 12 de junho
de 2009, que as declaram de interesse social para fins de desapropriação.
§ 2º A doação de que trata o caput deste artigo fica condicionada à provisão de unidades habitacionais através do
Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, criado pela Medida Provisória nº 459, de 25 de março de
2009, e regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.819, de 13 de abril de 2009.
Art. 2º Fica, ainda, o Estado de Pernambuco, autorizado a doar à Companhia Estadual de Habitação e Obras –
CEHAB, sociedade de economia mista estadual, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.206.056/0001-95, os imóveis
identificados neste artigo e individualizados conforme Memoriais Descritivos constantes, respectivamente, dos
Anexos IX e X da presente Lei:
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I - terreno denominado Gleba-02B, situado na Avenida Correia de Brito, bairro de Peixinhos, Olinda/PE, com uma
área total de 0,48ha;
II – terreno denominado Gleba-02C, situado na Rua Mariano Teixeira, bairro de Peixinhos, Olinda/PE, com uma área
total de 2,32ha.
Parágrafo único. A doação de que trata o caput deste artigo fica condicionada à regularização fundiária do Conjunto
Habitacional de Peixinhos e da Vila das Mulheres Pedreiras.
Art. 3º Os imóveis objeto das doações de que trata esta Lei destinar-se-ão, exclusivamente, aos fins previstos no § 2º
do art. 1º e no parágrafo único do art. 2º desta Lei, sob pena de resolução da doação do imóvel, revertendo para o
Estado de Pernambuco a propriedade dos mesmos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, e, em especial a Lei nº 11.099, de 05 de julho de 1994.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 22 de junho de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA
LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITÃO
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
TERRENO GLEBA 02D, SITUADA NA AVENIDA CORREIA DE BRITO BAIRRO DE PEIXINHOS OLINDA-PE.
A área total do terreno ora descrito é de 1,3ha.
CONFRONTANTES:
FRENTE: OESTE – Avenida Correia de Brito
FUNDOS: LESTE – Gleba-02C
L. DIREITO: NORTE – Gleba-01A – Gleba-01B
L. ESQUERDO: SUL –Gleba – 02 A - Rio Beberibe
Tem acesso ao início do perímetro, a partir do ponto P-01, definido pela interseção Da Avenida Correia de Brito com
a Rua Mariano Teixeira no sentido norte-sul com uma extensão de 90,00m, situado na Avenida Correia Brito, com
angulo interno de 90°00’00" e uma distância de 200,00m no sentido oeste-leste, encontra-se o ponto- P-02 e com um
angulo interno de 90°00’00"e uma distância de 51,50m, no sentido norte-sul, encontra-se o ponto P-03 daí com um
ângulo interno 90°00’00" e uma distância de 200,00m no sentido leste-oeste encontra-se o P-04, daí com um ângulo
interno de 90°00’00’ e uma distância de 51,50m no sentido sul-norte, encontra-se o ponto P-01, fechando assim a
poligonal, que define o perímetro da área em apreço.
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Anexo 04
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
Á
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB
Rua Odorico Mendes, nº 700, sala da CPLMSG, Campo Grande, Recife/pe.
CEP 52031-080.
Att: Comissão Especial de Chamada Pública
Ref: Chamada Pública nº 004/2012.
Prezados Senhores,
A empresa (razão social do participante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ(MF) sob
nº_____,
pelo
seu
representante
legal
infra-assinado,
vem
credenciar
o(a)
Sr.(a)_______________portador(a) da cédula de identidade nº _________e do CPF nº
_____________para na qualidade de representante legal da empresa efetuar a entrega de proposta objeto
do presente certame, instaurado pela COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS, na
modalidade Chamada Pública nº 004/2012, cujo objeto trata da pré qualificação de empresa do ramo da
construção civil para apresentação de proposta à Caixa Econômica Federal para construção de habitação
de interesse social, para famílias com renda mensal até R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV PAC2, instituído pela Medida Provisória Nº 459,
de 25 de março de 2009, a qual foi convertida na Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alterações,
regulamentada pelos Decretos Nº 6.820, de 13 de abril de 2009 e 7.499 de 16 de junho 2011 e Portaria n°
465 de 03 de outubro de 2011 e operado pela Caixa Econômica Federal, outorgando-lhe poderes para em
nome da empresa ____________________ requerer, concordar, formular nova proposta, interpor e desistir
de Recursos, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao presente Edital de Chamada Pública.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
(assinatura)

Observação: Caso o ato constitutivo da empresa participante, ou o contrato social ou o estatuto
determinem que a representação da Sociedade seja em conjunto com os sócios, a falta de assinatura de
qualquer um dos sócios neste documento invalida o credenciamento neste certame.
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Anexo 05
MODELO DE CARTA PROPOSTA
A SER APRESENTADA PELOS PARTICIPANTES, SOB PENA DE INABILITAÇÃO
Á
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB
Rua Odorico Mendes, nº 700, sala da CPLMSG, Campo Grande, Recife/pe.
CEP 52031-080.
Att: Comissão Especial de Chamada Pública
Ref: Chamada Pública nº 004/2012.
Prezados Senhores,
1. Apresentamos à COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB proposta para
participação da Chamada Pública nº 004/2012, nas condições estabelecidas nos critérios de PRÉ
QUALIFICAÇÃO do Edital, conforme projetos em Anexo a esta CARTA PROPOSTA, asseverando que:
a) A presente Carta Proposta e o projeto contempla a construção de ____ Unidades Habitacionais, que
serão edificadas em _____ dias. Informamos, ainda, que nos últimos dois anos construímos _____
Unidades Habitacionais, conforme o histórico acostado.

2. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver)
CNPJ n° _________________.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
(assinatura)
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Anexo 06
PORTARIA Nº 465 DE 03/10/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,
PUBLICADA NO DOU, EM 04/10/2011.
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Anexo 07
PLANTAS DOS TERRENOS
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Anexo 08
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
A SER APRESENTADA PELOS PARTICIPANTES, SOB PENA DE INABILITAÇÃO
Á
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB
Rua Odorico Mendes, nº 700, sala da CPLMSG, Campo Grande, Recife/pe.
CEP 52031-080.
Att: Comissão Especial de Chamada Pública
Ref: Chamada Pública nº 004/2012.
Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ-MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ declara, sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade firmo o presente.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
(assinatura)
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