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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

Edital 066/2014 
 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 01/2014 
 

 

 O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Av. Alto Jacuí, n.º 840, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 87.613.519/0001-23, representado pela 

Prefeita Municipal, Sra. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, torna público, para 

o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA  para  

empresas do ramo da construção civil, interessados na produção de empreendimento 

habitacional, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV/Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço/FGTS, conforme condições informadas neste edital. 

 A Comissão Especial de Seleção, designada pela Portaria nº 22.029/2014, reunir-se-á no 

dia 21 de novembro de 2014, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sita à 

Av. Alto Jacuí, n.º 840, para habilitação e seleção das empresas participantes.  

 O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no site da Prefeitura 

Municipal: www.naometoquers.com.br. 

 

1.0 – DO OBJETO 

1.1 Seleção de empresa especializada em construção civil visando a contratação com os 

beneficiários através de financiamento pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para execução de 20 

unidades habitacionais e infraestrutura urbana no Loteamento Residencial denominado 

Núcleo Alfredo Alzirio Roos II, sito nesta cidade de Não-Me-Toque, destinado ao público com 

cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e que atendam ao Programa Minha Casa Minha 

Vida, sendo o total do empreendimento limitado ao valor de R$ 1.800,000,00 (um milhão e 

oitocentos mil reais). 

1.2 As unidades habitacionais de que trata esta seleção deverão ser construídas em lotes de 

propriedade do Município de Não-Me-Toque, localizados na Quadra 380, Lotes 87, 97, 107, 117, 

127, 137, 147, 157, 193, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 302, 316 e na Quadra 381, Lotes 49 

e 60, que serão alienados aos beneficiários pelo valor fixado de R$ 1.000,00 (Um mil reais) 

conforme Lei Municipal Nº 4.489 de 28 de outubro de 2014. A identificação dos lotes está no 

ANEXO I, ANEXO II e ANEXO III deste edital. 
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1.3 A empresa selecionada deverá elaborar e executar o projeto das Unidades Habitacionais 

contendo as especificações mínimas descritas no ANEXO IV deste Edital. 

1.4 A empresa selecionada deverá elaborar e executar os projetos da Infraestrutura Urbana, 

compreendendo a terraplenagem, pavimentação, meio-fio, rampa de acessibilidade, calçadas 

(passeio público), arborização, sinalização horizontal nas vias de acesso e drenagem pluvial, 

placas de sinalização verticais, lixeiras e academia ao ar livre. As especificações quanto à 

infraestrutura urbana constam no ANEXO V, ANEXO VI, ANEXO VII e ANEXO VIII deste Edital. 

 

2.0 DA HABILITAÇÃO 

2.1 Para manifestação de interesse junto a este Município, a empresa deverá apresentar os 

documentos listados dos itens 2.1.1 a 2.1.13 A participação da interessada implica a aceitação 

integral e irretratável dos termos, condições e anexos deste Edital, bem como a observância das 

normas e regulamentos aplicáveis ao Programa Minha Casa Minha Vida. 

2.1.1 Prova de ramo de atividade compatível com o objeto deste Edital, por meio de ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas últimas alterações que importaram em 

modificações do quadro societário, objeto social, do capital e da administração da empresa e lhe 

conferiram a feição atual, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 

seus administradores; 

2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

2.1.3 Prova de regularidade com o INSS, mediante apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

2.1.4 Prova de regularidade de situação – CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço/FGTS, conforme a Lei n.8.036/1990; 

2.1.5 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

2.1.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da empresa; 

2.1.7 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal de Não-Me-Toque(RS); 

2.1.8 Prova de regularidade fiscal com o Município sede da empresa; 

2.1.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n. 

12.440/2011; 

2.1.10 Atestado de Visita Técnica, com a presença de responsável técnico indicado pela 

empresa, mediante prévio agendamento na Prefeitura Municipal, pelo fone (54) 3332-2661; 

http://www.naometoquers.com.br/
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2.1.11 Prova de que está inscrito no PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

do Habitat, junto ao Ministério das Cidades; 

2.1.12 Informação fornecida pela Caixa Econômica Federal quanto à análise de risco de crédito 

favorável e vigente, devendo constar também o Limite Global – Custos do Empreendimento; 

2.1.13 Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, com a indicação do número de 

unidade produzidas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV. 

 

3.0 DA SELEÇÃO 

3.1 Das empresas devidamente habilitadas, será selecionada pelo Município para 

apresentação da proposta definitiva junto a Caixa Econômica Federal aquela que apresentar: 

3.1.1 O melhor conceito no nível de qualificação no Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat – PBQPH; 

3.1.2 Em caso de empate no item 3.1.1 o critérios será o maior valor de Limite Global – Custos 

do Empreendimento. 

3.1.3 Em caso de empate no item 3.1.1 e 3.1.2 o critério de maior número de unidades já 

construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; 

3.1.4 Por fim, persistindo empate no resultado da apuração dos itens anteriores, será realizado 

sorteio.  

3.2 Para avaliação dos critérios de seleção, a empresa deverá apresentar: 

3.2.1 Ficha de Seleção assinada pelo representante legal da empresa, contendo as informações 

destacadas nos itens 3.1.1 e 3.1.2, 3.1.3, conforme modelo do ANEXO IX. 

3.3 Os dados apresentados na Ficha de Seleção, citada no item anterior, devem ser 

compatíveis com as informações apresentadas na fase de habilitação, sob pena de 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

4.0 DOS PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO 

4.1 São impedidas de participar dessa seleção, empresas que tenham sido suspensas pela 

Administração Pública, pelo prazo assinalado no ato que tenha determinado a suspensão, ou que 

tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública (Federal, Estadual ou Municipal). 

4.2  Não serão aceitos consórcios de empresas. 

4.3 Os envelopes – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (número 01) E DOCUMENTOS DE 

SELEÇÃO (número 02) deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Não-

Me-Toque(RS), sita à Av. Alto Jacuí, n.º 840, até as 14h do dia 21 de novembro de 2014. 

http://www.naometoquers.com.br/
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4.4 Os envelopes deverão ser devidamente lacrados e rubricados, contendo na sua parte 

externa fronteira, a seguinte inscrição: 

          AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS 

          EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014 

          ENVELOPE N.º 01 – DA HABILITAÇÃO 

          PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA) 

 

          AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE – RS 

          EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2014 

          ENVELOPE N.º 02 – DA SELEÇÃO 

          PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA) 

 

4.5 O ENVELOPE Nº 01, intitulado HABILITAÇÃO deverá conter obrigatoriamente, os 

documentos comprobatórios dos itens 2.1.1 a 2.1.13. 

4.6 O ENVELOPE Nº 02, intitulado SELEÇAO deverá conter obrigatoriamente, o documento 

citado no item 3.2.1 deste edital. 

4.7 Às 14h do dia 21 de novembro de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sita 

à Av. Alto Jacuí, n.º 840, em sessão pública, a Comissão Especial de Seleção, receberá do Setor 

de Protocolo para seleção os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 

SELEÇÃO, que serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos participantes presentes. 

Não serão recebidos Documentos de Habilitação e Documentos de Seleção após a hora 

aprazada.  

4.8 Será facultado, a cada empresa participante, se credenciar, por pessoa, perante a 

Comissão Especial de Seleção, apresentando o Contrato Social da empresa, no caso de sócios, 

ou ainda por Procuração, com firma reconhecida do representante legal da empresa. 

4.9 À Comissão Especial de Seleção é facultado solicitar das participantes esclarecimentos 

com relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar 

pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo, sendo vedada a juntada de 

documentos não apresentados na ocasião oportuna.  

4.10 Os documentos de HABILITAÇÃO e SELEÇÃO poderão ser apresentados em original, 

por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de 

imprensa oficial, ou ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a 

verificação de sua autenticidade pela Administração. 
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4.11 As participantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

4.12 A abertura do ENVELOPE contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO observará os 

seguintes procedimentos: 

4.12.1 As empresas que atenderem a todos os requisitos desse edital serão consideradas 

habilitadas. 

4.12.2 Serão inabilitadas as empresas que: 

4.12.2.1 Não apresentarem todos os documentos exigidos pelo edital. 

4.12.2.2 Apresentarem documentos em desacordo com as condições exigidas neste edital;  

4.12.2.3 Apresentarem documentos sem a devida assinatura ou que tenham sido assinadas por 

pessoa não habilitada, quando for o caso. 

4.12.2.4 Apresentarem documentos preenchidos a lápis ou que contiverem divergências de 

números, dados ou valores, bem como rasuras, emendas ou entrelinhas mesmo com ressalvas; 

4.12.3 A abertura do ENVELOPE contendo os DOCUMENTOS DE SELEÇÃO observará os 

seguintes procedimentos: 

4.12.3.1 As empresas habilitadas serão classificadas em ordem crescente, de acordo com os 

critérios estabelecidos nos item 3.1.1 a 3.1.4. 

4.12.3.2 Serão desclassificadas as empresas que: 

4.12.3.2.1 Não apresentarem o documento exigido pelo edital. 

4.12.3.2.2 Apresentarem o documento em desacordo com as condições exigidas neste edital. 

4.12.3.2.3 Apresentarem o documento sem a devida assinatura ou que tenha sido assinado por 

pessoa não habilitada. 

4.12.3.2.4 Apresentarem o documento preenchido a lápis ou que contiverem divergências de 

números, dados ou valores, bem como rasuras, emendas ou entrelinhas mesmo com ressalvas. 

4.13 A Comissão Especial de Seleção deverá emitir a Ata de Seleção contendo todas as 

informações sobre a execução dos procedimentos, inclusive classificação final das empresas 

participantes. 

4.14 Em 30 dias a contar da Ata de Seleção, a empresa classificada em primeiro lugar deverá 

apresentar os Projetos das Unidades Habitacionais e da Infraestrutura de acordo com as 

especificações dos ANEXOS IV, V, VI, VII e VIII e com a legislação aplicável. 

4.15 Os Projetos das Unidades Habitacionais e da Infraestrutura compreendem: 

4.15.1 Projeto da Unidade Habitacional: 

4.15.1.1 Projeto arquitetônico completo; 

http://www.naometoquers.com.br/
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4.15.1.2 Projeto de instalações hidrossanitárias; 

4.15.1.3 Projeto de instalação elétrica; 

4.15.1.4 Ficha resumo do empreendimento; 

4.15.1.5 Planta das unidades mobiliadas; 

4.15.1.6 Memorial descritivo; 

4.15.1.7 Orçamento discriminado; 

4.15.1.8 Cronograma físico-financeiro; 

4.15.1.9 Projeto Estrutural 

 

4.15.2 Projeto de Infraestrutura: 

4.15.2.1 Projeto de pavimentação e passeio 

4.15.2.2 Projeto de terraplenagem 

4.15.2.3 Projeto de drenagem pluvial  

4.15.2.4 Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical 

4.15.2.5 Projeto de Arborização  

4.15.2.6 Projeto de Academia ao Ar Livre  

4.15.2.7 Projeto e Instalação de Lixeiras 

  

 

4.16 Os Projetos devem ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Não-Me-

Toque(RS), sita à Av. Alto Jacuí, n.º 840. 

4.17 Para fins de aprovação, a Comissão Especial de Seleção analisará todos os projetos a fim 

de verificar se eles atendem as especificações dos anexos deste edital e da legislação aplicável. 

4.18 Se os Projetos não forem aprovados, a Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque(RS) poderá 

convocar a segunda classificada para apresentar os projetos e assim, sucessivamente, até que os 

projetos sejam aprovados.  

4.19 Após a aprovação dos Projetos a Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque(RS) emitirá o 

competente TERMO DE SELEÇÃO, indicando a empresa selecionada, conforme ANEXO X.   

http://www.naometoquers.com.br/
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5.0 DA PROPOSTA 

5.1 A empresa selecionada deverá apresentar a Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 

15 dias após a emissão do Termo de Seleção, a proposta contendo a documentação completa 

para a análise e contratação da operação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 

conforme especificado pela Caixa Econômica Federal.   

5.2 A proposta a ser apresentada pela empresa deverá conter os Projetos das Unidades 

Habitacionais e da Infraestrutura aprovado pelo Município, conforme Termo de Seleção..  

5.3 Findo o prazo estipulado sem que a empresa tenha cumprido a exigência constante no item 

5.1 e 5.2, o Município convocará a empresa classificada em 2º lugar, e assim, 

sucessivamente, até que uma empresa obtenha êxito na contratação. 

 

6.0 DOS RECURSOS: 

6.1 O interessado em apresentar recurso ao presente edital deverá observar os seguintes 

procedimentos: 

6.1.1  O recurso deve ser apresentado de forma escrita, fundamentada e conter assinatura do 

responsável da empresa em via original; 

6.1.2 O recurso será recebido no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito á Av. Alto Jacui, 

840, centro, no horário das 08h15min às 11h30min e das 13h30mim às 17 horas; ou 

6.2 Poderá ser encaminhada por correio eletrônico (e-mail), para o endereço 

edital.impugnacao@naometoquers.com.br. Nesse caso o documento original deverá ser 

digitalizado e encaminhado em anexo à mensagem, para que no Setor de Compras seja impresso 

e registrado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.  

6.3 Somente será apreciado o teor dos documentos protocolados na forma definida nos itens 

anteriores. 

 

7.0 DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

7.1 .A seleção realizada na forma preconizada neste Edital somente terá eficácia se for celebrado 

contrato no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida entre a empresa e a Caixa 

Econômica Federal, não cabendo ao Município ou a Caixa ressarcir a empresa por qualquer 

valor despendido. 

7.2 O presente processo de seleção poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulado por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado. O Município de 

http://www.naometoquers.com.br/
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Não-Me-Toque(RS) poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos estabelecidos 

neste Edital.Retif 

7.3 Cada empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste processo de seleção. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação, ou, caso tenha sido o vencedor, na revogação do 

Termo de Seleção, sem o prejuízo das demais sanções cabíveis. 

7.4 As decisões referentes a este processo de seleção serão comunicadas aos participantes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, inclusive por e-mail. 

 

GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, em 14 de outubro de 

2014.                                

 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

 

Noeli Verônica Machry Santos 

Secretária de Administração e Planejamento 

http://www.naometoquers.com.br/
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Projeto
Casa com sala/ 1 dormitório para casal e 1 dormitório para duas pessoas / cozinha / área de serviço (externa) 
/circulação / banheiro.

Dormitório casal
Quantidade mínima de móveis: 1 cama (1,40 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa 
(1,60 m x 0,50 m). Circulação mínima entre mobiliário e/ou paredes de 0,50 m.

Dormitório duas pessoas
Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa 
(1,50 m x 0,50 m). Circulação mínima entre as camas de 0,80 m. Demais circulações mínimo de 0,50 m.

Cozinha
Largura mínima da cozinha: 1,80 m. Quantidade mínima: pia (1,20 m x 0,50 m); fogão (0,55 m x 0,60 m); e 
geladeira (0,70 m x 0,70 m). Previsão para armário sob a pia e gabinete.

Sala de estar/refeições
Largura mínima sala de estar/refeições: 2,40 m. Quantidade mínima de móveis: sofás com número de assentos 
igual ao número de leitos; mesa para 4 pessoas; e Estante/Armário TV.

Banheiro

Largura mínima do banheiro: 1,50 m. Quantidade mínima: 1 lavatório sem coluna, 1 vaso sanitário com caixa de 
descarga acoplada, 1 box com ponto para chuveiro – (0,90 m x 0,95 m) com previsão para instalação de barras de 
apoio e de banco articulado, desnível máx. 15 mm; Assegurar a área para transferência ao vaso sanitário e ao 
box.

Área de Serviço Quantidade mínima: 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) e 1 máquina (0,60 m x 0,65 m).

Em Todos os Cômodos
Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m. Deve ser possível inscrever, em todos os 
cômodos, o módulo de manobra sem deslocamento para rotação de 180° definido pela NBR 9050 (1,20 m x 1,50 
m), livre de obstáculos.

Área útil (área interna sem 
contar áreas de paredes)

45,00 m²

Pé direito mínimo Dimensões mínimas conforme orientação municipal vigente.
Cobertura Em telha cerâmica/concreto com forro, sobre estrutura de madeira ou metálica.

Revestimento Interno Massa única, gesso (exceto banheiros, cozinhas ou áreas de serviço) ou concreto regularizado para pintura.

Revestimento Externo Massa única ou concreto regularizado para pintura.
Revestimento Áreas 

Molhadas
Azulejo com altura mínima de 1,50 m em todas as paredes do banheiro, cozinha e área de serviço.

Revestimento áreas 
comuns

Massa única, gesso ou concreto regularizado para pintura.

Portas e Ferragens

Portas internas em madeira. Admite-se porta metálica no acesso à unidade. Batente em aço ou madeira desde 
que possibilite a inversão do sentido de abertura das portas. Vão livre de 0,80 m x 2,10 m em todas as portas. 
Previsão de área de aproximação para abertura das portas (0,60 m interno e 0,30 m externo), maçanetas de 
alavanca a 1,00 m do piso.

Janelas
Completa, de alumínio ou de aço. Vão de 1,50 m² nos quartos e 2,00 m² na sala, sendo admissível uma variação 
de até 5%.

Pisos Cerâmica esmaltada em todo a unidade, com rodapé, e desnível máximo de 15mm.
Ampliação da UH Os projetos deverão prever a ampliação das casas.

Paredes internas Tinta PVA.
Paredes de áreas 

molhadas
Tinta acrílica.

Paredes externas Tinta acrílica ou textura impermeável.
Tetos Tinta PVA.

Esquadrias Em esquadrias de aço, esmalte sobre fundo preparador. Em esquadrias de madeira, esmalte ou verniz.

Lavatório
Louça sem coluna e torneira metálica cromada com acionamento por alavanca ou cruzeta. Acabamento de 
registro de alavanca ou cruzeta.

Vaso Sanitário Louça com caixa de descarga acoplada.

Tanque
Capacidade mínima de 20 litros, de concreto pré-moldado, PVC, granilite ou mármore sintético com torneira 
metálica cromada com acionamento por alavanca ou cruzeta. Acabamento de registro de alavanca ou cruzeta.

Pia cozinha
Bancada de 1,20 m x 0,50 m com cuba de granilite ou mármore sintético, torneira metálica cromada. Torneira e 
acabamento de registro de alavanca ou cruzeta.

ANEXO IV

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 
UNIDADE HABITACIONAL

DIVERSOS

PINTURAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

LOUÇAS E METAIS



Número de pontos de 
tomadas elétricas

2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada dormitório, 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada para 
chuveiro elétrico (mesmo em caso de aquecimento solar).

Número de pontos 
diversos

1 ponto de telefone, 1 ponto de antena e 1 ponto de interfone (em condomínios).

Número de circuitos
Prever circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e 
iluminação.

Geral
Tomadas baixas a 0,40 m do piso acabado, interruptores, interfones, campainha e outros a 1,00 m do piso 
acabado.

Reservatório Caixa d´água de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária local. 
Vagas Vagas de garagem conforme definido na legislação municipal.

Proteção da alvenaria 
externa

Em concreto com largura de 0,50 m ao redor da edificação.

Máquina de Lavar Prever solução para máquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidráulica e de esgoto).

Aceitáveis as tecnologias inovadoras testadas e aprovadas conforme a Norma de Desempenho - NBR-15.575 e 
homologadas pelo SINAT ou que comprovarem desempenho satisfatório junto à CAIXA.

Medição individualizada de água e gás (ou sistema de botijão individualizado).

Pavimentação definitiva, calçadas, guias, sarjetas e sistema de drenagem.
Sistema de abastecimento de água.
Solução de esgotamento sanitário. Sistema individual com no mínimo fossa séptica de 1.825l e sumidouro de 12 
m³, apresentar cálculo comprovando a eficiência do sistema levando em consideração a permeabilidade do solo 
do local.
Energia elétrica.

Áreas de uso comum
Deverá ser garantida a rota acessível em todas as áreas de uso comum no empreendimento. Orientações 
disponíveis na Cartilha de Acessibilidade a Edificações e Espaços e Equipamentos Urbanos, elaborada pela CAIXA.

Unidades adaptadas
Disponibilizar unidades adaptadas ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de 
acordo com a demanda, com kits específicos devidamente definidos. Disponibilizar no mínimo duas unidades 
habitacionais adaptadas.

* Edificação residencial unifamiliar de um pavimento.
* o projeto deverá estar de acordo com as leis municipais, estaduais, federais e normas afins vigentes.

TECNOLOGIAS INOVADORAS

SUSTENTABILIDADE

INFRAESTRUTURA

ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÃO

OBSERVAÇÕES

DIVERSOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
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PROJETO DESCRIÇÃO

Terraplenagens
Limpeza e raspagem mecanizada (motoniveladora), regularização e compactação 
do sub-leito 100% Proctor Normal no mínimo 15 cm. 

Pavimentação em 
paralelepípedo regular

Pavimentação em paralelepípedo regular de basalto sobre colchão de pó de pedra 
de 12 cm de espessura, rejuntado com pó de pedra.

Meios-fios 
Meios-fios concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100) cm, rejuntado c/ 
argamassa de ci:ar, inc. escavação e reaterro com o objetivo de limitar a área 
destinada ao trânsito de veículos e conduzir as águas precipitadas.

Rampas de acessibilidade
As rampas serão no mesmo material das calçadas e se localizarão em todas as 
esquinas. A inclinação e dimensão deverá atender a NBR 9050 - Acessibilidade de 
Pessoas Portadoras de Deficiências - da ABNT. (Croqui anexo VIII)

Placa PARE
 Placa de formato octogonal com 25 cm de lado em aço 18 "PARE" c/ suporte aço ø 
60mm h=3,50

Placas com o nome da Rua Retangulares em aço sup. Aço Ø h=3,00 m
Placa "40 Km/h" Placa em formato circular"40 Km/h" ø80cm sup.aço ø 60mm h=3,50

Sinalização horizontal tinta 
acrílica, cor branca, continua 
divisor de pista e 
estacionamento.

Sinalização horizontal  de faichas contínuas dispostas ao longo da pista, divisor de 
pista e estacionamento. Executados com tinta acrílica a base de solvente, cor 
branca, com 40 cm de largura e espessura de 0,6 mm. A execução se dará por 
aspergão simples pois apresentam características de rápida secagem, 
homogeneização, forte aderência ao pavimento, flexibilidade, resistência a brasão, 
perfeito aspecto visual diurno e visualização noturna. A execução dos serviços 
devem atender os requisitos da NBR 11862.

Passeio público com bloco de 
concreto

Base de solo compactado e regularizado com fornecimento de solo e=5cm Camada 
de pó de pedra h=5 cm Bloco de concreto tipo holandês 6cm resistência a 
compressão mínima 30 Mpa rejuntado com areia fina

Drenagem pluvial Canalização com tubos de cocreto, com dimensionamento específico para a área.

Boca de Lobo de alvenaria, com 
grades de ferro

As bocas de lobo deverão ser de alvenaria com uma cinta de viga e grade de ferro.

* A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a 
acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência.

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
INFRAESTRUTURA



DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

Limpeza  raspagem mecanizada (motoniveladora) m2 3453,18
Regularização e compactação sub-leito 100% P.N. até 15 cm m2 3453,18

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 
12 cm de espessura, rejuntado c/ pó de pedra m² 2587,5

Meios-fios concreto pré-moldado, dimensões (12x15x30x100) cm, 
rejuntado c/ argamassa de ci:ar, inc. escavação e reaterro m 557
Rampas de acessibilidade em pedra basaltica regular - pedestres (08 
rampas de acesso) unid 10

Placa octogonal aço 18 "PARE" L =0,25m c/ suporte aço ø 60mm 
h=3,50 unid 3
Placas retangulares c/ o nome da Rua, aço sup. Aço Ø unid 8
Placa "40 Km/h" ø80cm sup.aço ø 60mm h=3,50 unid 3

Retirar vegetação rasteira m² 865,68
Base de solo compactado e regularizado com fornecimento de solo 
e=5cm m² 865,68
Camada de pó de pedra h=5 cm m³ 229,56
Bloco de concreto tipo holandês 6cm resistência a compressão 
mínima 30 Mpa m² 865,68
rejuntado com areia fina

Tubo de concreto ɸ 50 
m 233

Tubo de concreto ɸ 70 m 30
Boca de Lobo de alvenaria, com grades de ferro Unid. 10

Limpeza da obra m² 3453,18
LIMPEZA DA OBRA

PLANILHA INFORMATIVA COM QUANTITATIVOS MÍNIMOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

ANEXO VII

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO 

PASSEIO PÚBLICO COM BLOCO DE CONCRETO

CANALIZAÇÃO PLUVIAL
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ANEXO IX 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE(RS) 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 01/2014 
 

FICHA DE SELEÇÃO 

 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

Item  Descrição  

3.1.1 
Conceito no nível de qualificação no Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQPH 

Conceito 

 

3.1.2 
Limite Global – Custos do Empreendimento / Caixa 

Econômica Federal 

Valor 

 

3.1.3 
Número de unidades já construídas no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida 

Quantidade 

 

 

 Sob pena de desclassificação, declaro serem verdadeiras as informações 

prestadas no quadro acima, estando de acordo com os documentos apresentados na 

fase de habilitação. 

 

 

 

Não-Me-Toque(RS), ____ de ________________ de 2014. 

 

 

_____________________________ 

Nome e Assinatura 

Representante Legal da Empresa 



ANEXO X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE(RS) 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 01/2014 

TERMO DE SELEÇÃO 

 

COMUNICADO DE SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), POR FORÇA 
DA CLASSIFICAÇÃO OBTIDA NA SELEÇÃO 
PÚBLICA. 

 

Fica a (qualificação completa da empresa selecionada) autorizada a apresentar junto à 

Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 dias, proposta contendo a documentação 

completa para análise e contratação da operação no âmbito do PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA (PMCMV). 

A proposta a ser apresentada pela empresa selecionada deverá atender às condições 

de contratação do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV), conforme 

critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, além de considerar as 

especificações indicadas pelo Município de Não-Me-Toque/RS, conforme Projetos de 

Engenharia das Unidades Habitacionais e da Infraestrutura aprovados no processo de 

Seleção Pública. 

O não cumprimento do prazo estipulado ou a não aprovação do projeto proposto pela 

empresa selecionada implicará na imediata desclassificação e exclusão da empresa 

do processo, independente de procedimento administrativo, assegurando ao Município 

de NÃO-ME-TOQUE a convocação dos participantes remanescentes, obedecida à 

ordem de classificação. 

Não-Me-Toque(RS), ___ de _____________________ de 2014. 

 

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER  

Prefeita Municipal 


