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CONSTRUTORAS - UNIDADE HABITACIONAL  
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ITEM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA 

1 Documentação que comprove a constituição da empresa (Contrato Social e última alteração, 
Estatuto Social ou Ata de Constituição com a ata de eleição e posse de seus administradores); 

2 Certidão Simplificada da Junta Comercial com prazo máximo de 180 dias; 

3 Cópia dos documentos pessoais dos representantes; 

4 Cópia do cartão de CNPJ; 

5 Cópia da Inscrição Estadual; 

6 Cópia da Inscrição Municipal; 

7 Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; 

8 Certidões de Execução Fiscais Municipal/Estadual/Federal do local sede da empresa e do local 
do empreendimento; 

9 Certidões de Execução Patrimonial, Falências e Concordatas; 

10 Certidão de Recuperação Judicial do local da Sede da empresa e do local de empreendimento; 

 
11 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (TST); 

12 Certidão Negativa da Secretaria da Receita Federal - SRF; 

13 Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda - SEFAZ; 

14 Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 

15 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; 

16 Plano de Trabalho; 

17 Certidão de registro emitida por cartório de registro competente para comprovação dos 

poderes inerentes à propriedade do imóvel; 

18 Documento que comprove que a área será adquirida na operação; 

19 Licença ambiental prévia dentro do prazo de validade; 
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ITEM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

1 Ofício de solicitação para abertura do processo com indicação do pleito; 

2 

Ofício da instituição financeira informando: CONTRAPARTIDA: 1. nome do empreendimento, 

cidade, programa (FAR, FDS, FGTS) e quantidade de unidades habitacionais; 2. nome, número do 
registro profissional e matrícula funcional do analista que aprovou o orçamento e emitiu o Laudo de 
Análise Técnica de Engenharia; 3. custo global do empreendimento; 4. valor global de vendas, se for o 
caso; 5. custo das unidades habitacionais e equipamentos comunitários em separado; 6. custo da 
infraestrutura; 7. valor necessário em cheque moradia em caso de FAR ou FDS; 8. outras informações 
necessárias e/ou específicas do empreendimento.  

3 Contrato da construtora firmado com a instituição financeira; 

4 
Ficha Resumo do Empreendimento (FRE) ou Quadro de Composição do Investimento 
(QCI) com aprovação da CAIXA; 

5 
Foto Aérea (localização em relação à malha urbana). Pode ser ainda mapa ou foto 
digital e projeto do loteamento com identificação das unidades que estão sendo 
construídas; 

6 

Planta do loteamento (identificar lotes) ou área destinada a construção contendo 
curvas de nível e confrontações (na planta do loteamento ou em anexo deve constar 
o quadro de áreas detalhado com quantidade de lotes e os índices urbanísticos) 
ARQUIVO IMPRESSO; 

7 
Cópia da Avaliação de Viabilidade Técnica e Operacional (AVTO) emitida pela 
concessionária de abastecimento de água e esgoto válida ou documento que 
comprove a aprovação do projeto na concessionária; 

8 
Cópia da Avaliação de Viabilidade Técnica e Operacional (AVTO) emitida pela 
concessionária de energia elétrica válida - CELG ou documento que comprove a 
aprovação do projeto na concessionária; 

9. Peças técnicas, contendo: 

9.1 
Projeto Executivo completo (planta baixa, planta de cobertura, implantação, cortes, 
fachadas, quadro de áreas e aberturas); 

9.2 Memorial descritivo do serviço a ser executado; 

9.3 Orçamento detalhado padrão instituição financeira; 

9.4 Cronograma físico e financeiro; 

9.5 
ART ou RRT de autoria do projeto apresentado (a guia deverá estar recolhida ou com 
comprovante de pagamento). 


