
 

 
LISTA 1 – CHEQUE MAIS MORADIA 
 
CONSTRUÇÃO PREFEITURA – UNIDADE HABITACIONAL 
Construção Direta: Loteamento 

 

ITEM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA 

1 Cópia do cartão de CNPJ; 

2 Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal; 

3 Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual - SEFAZ; 

4 Certidão de Regularidade junto ao FGTS - CRF; 

5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (TST); 

6 Declaração de Contrapartida (Modelo AGEHAB); 

7 Cópia do Diploma de Eleição do Prefeito; 

8 Cópia dos documentos pessoais do Prefeito; 

9 Cópia da Ata de Posse do Prefeito; 

10 Licença ambiental prévia válida; 

 
 

11 

Certidão atualizada de Inteiro Teor da Matrícula do Loteamento, atestando 
expressamente que os lotes indicados pela Prefeitura para a parceria são de sua 
propriedade, emitida por cartório de registro competente, contendo registro atual e 
negativa de existência de ações reais e pessoais reipersecutórias e quaisquer outros 
ônus incidentes sobre o imóvel, para comprovação dos poderes inerentes à propriedade 
do imóvel, emitida há menos de 30 (trinta) dias; 

12 Certidão emitida pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, atestando ser o 
município partícipe do convênio de adesão ao transporte escolar. Previsto no Art. 32 da 
Lei 19.801/2017. 

13 Plano de Trabalho (Modelo AGEHAB); 

 
14 

Comprovação de atualização da unidade beneficiada no Sistema de informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Brasileiro - SICONFI, relativo às contas anuais (ano anterior); 

 
15 

Declaração de que não se encontra em débito com a obrigação de prestar contas da 
aplicação de transferências anteriormente realizadas, ressalvando o previsto no §2º do 
art. 75 da Lei nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012; 

16 Formulário Cadastral e Declaração de Ciência de Comunicação Processual (Modelo 
AGEHAB) 

17 Declaração de que institui e arrecada os tributos de sua competência, previstos na 
Constituição Federal. (Lei n.º 20.245/2018, art. 31, inc. I - LDO). 



 

 
OBSERAÇÕES: 
1 – Cabe ao agente administrativo atestar a autenticidade de cópia de documento, mediante a 
comparação entre o original e a cópia, apresentadas pelo interessado (a). (Lei n.º 13.726/2018, art. 
3º, inc. II); 
2 – Todas as certidões  devem estar dentro do prazo de validade na abertura do Processo 
Administrativo, na data da celebração do Convênio, bem como é obrigação da Conveniada manter 
a validade destas durante toda a execução do Convênio. (Lei Federal n.º 8.666/1993, art. 27 c/c art. 
116 e art. 55, inc. XIII). 
3 – Todas as Declarações devem ser assinadas pelo representante legal do Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 

Certidão de regularidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, 
relativamente às tomadas e/ou prestações de contas anuais. (Lei n.º 20.245/2018, art. 
31, inc. III - LDO). 
Observações: 
 a – Esta Certidão deve contemplar o cumprimento dos limites constitucionais relativos à 
saude e educação, previstos na Lei Complementar n.º 101/2000, art. 25, § 1º, inc. IV, 
alínea “b”). 
b – Esta Certidão deve contemplar a observância dos limites das dívidas consolidada e 
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição 
em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal. Lei Complementar n.º 101/2000, art. 
25, § 1º, inc. IV, alínea “c”). 

19 Declaração do ordenador da despesa, de que a despesa tem dotação específica e 
adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO 
vigentes. (Lei n.º 17.928/2012, art. 60, inc. XI e Lei Complementar n.º 101/2000, art. 25, 
§ 1º, inc. I). 

20 Declaração do ordenador da despesa de que se acha em dia quanto ao pagamento de 
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto 
à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. (Lei Complementar n.º 
101/2000, art. 25, § 1º, inc. IV, alínea “a”). 

21 Declaração da não ocorrência de vedação à celebração do Convênio. (Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, art. 188, § 2º, inc. III, alíneas 
“a” e “b”) – (Modelo AGEHAB). 



 

 

 
 
Observação: Caso o solicitante queira utilizar o Projeto de casa padrão Agehab, fazer a 
solicitação POR MEIO DE OFÍCIO e desconsiderar o item 8 (exceto item 8.4). 
 
 

 

GEPROTEC: 62 3096-5017 
 

ITEM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

1 
Ofício de solicitação de atendimento contendo informações sobre a expectativa de 
atendimento (relacionar as quadras e lotes onde serão edificadas as unidades 
habitacionais); Obs: indicar e-mail para contato. 

2 Declaração sobre a infraestrutura existente no loteamento e/ou adjacências; 

3 
Foto Aérea (localização do loteamento em relação à malha urbana). Pode ser ainda 
mapa ou foto digital; 

4 

Planta do loteamento compatível com a Certidão de Registro (item 11 da 
Documentação Jurídica) contendo curvas de nível, confrontações, dimensões e áreas 
dos lotes (na planta do loteamento ou em anexo deve constar a planta de situação do 
loteamento, o quadro de áreas detalhado com quantidade de lotes e os índices 
urbanísticos); 

5 Memorial Descritivo do loteamento; 

6 
Cópia da Avaliação de Viabilidade Técnica e Operacional (AVTO) emitida pela 
concessionária de abastecimento de água e esgoto - SAE ou SANEAGO válida; 

7 
Cópia da Avaliação de Viabilidade Técnica e Operacional (AVTO) emitida pela 
concessionária de energia elétrica – ENEL  válida; 

8. Peças técnicas, contendo: 

8.1 
Projeto Executivo completo (planta baixa, planta de cobertura, implantação, cortes, 
fachadas, quadro de áreas e aberturas); 

8.2 Memorial descritivo do serviço a ser executado; 

8.3 
Orçamento detalhado padrão AGETOP, especificando valores relativos à mão de obra e 
para materiais de construção, separadamente; 

8.4 
Cronograma físico e financeiro global das unidades conforme tempo previsto para sua 
execução, devendo ser assinado pelo responsável técnico da obra; 

8.5 
ART ou RRT de autoria do projeto apresentado (a guia deverá estar recolhida ou com 
comprovante de pagamento). 


