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LISTA DOCUMENTOS | Modalidade REFORMA | PREFEITURA | GEPROTEC 

Observações: 

 Os documentos deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL para o endereço 

protocolo@agehab.go.gov.br com a descrição do assunto: Reforma/Ampliação/Melhoria | 

Municípiotal 

 Não utilizar o google drive para enviar os arquivos, se preciso enviar mais de um email, desde que na 

mesma data, sempre anexando os arquivos em resposta ao email anterior; 

 Os arquivos enviados deverão estar: 

 Na mesma sequência da lista de documentos; e com extensão PDF, exclusivamente; 

 Assinados pelo prefeito e, quando se tratar de documento técnico, pelo prefeito e pelo técnico arqui-

teto ou engenheiro responsável; 

 Denominados conforme as listas de documentos, com tamanho máximo de 5 megabytes cada; 

 Endereçados ao presidente da AGEHAB e legíveis; 

 

ITEM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA- REFORMA DE UH- PREFEITURA 

1 Ficha de solicitação da parceria (Modelo 1); 

2 
Certidão de Negativa de Débitos com a AGEHAB – solicitar ao protocolo da AGEHAB através do 

e-mail: protocolo@agehab.go.gov.br; 

3 Cópia do cartão de CNPJ; 

4 Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal; 

5 Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual - SEFAZ; 

6 Certidão de Regularidade junto ao FGTS - CRF; 

7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (TST); 

8 
Kit Prefeito(a) (Cópia do Diploma de Eleição do Prefeito, Cópia dos documentos pessoais do 

Prefeito, Cópia da Ata de Posse do Prefeito); 

9 Declarações financeiras (Modelo 2); 

10 

Certidão de regularidade junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, relativamente às 

tomadas e/ou prestações de contas anuais. Prevista na Lei nº 19.801/2017, art. 31, inc. III. 

Observações: a – Esta Certidão deve contemplar o cumprimento dos limites constitucionais 

relativos à saúde 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; 

11 
Certidão emitida pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, atestando ser o município partícipe 

do convênio de adesão ao transporte escolar. Previsto no Art. 41 da Lei nº 20.539/2019; 

12 
Comprovação de atualização da unidade beneficiada no Sistema de informações Contábeis e Fiscais 

do Setor Brasileiro - SICONFI, relativo às contas anuais (ano anterior); 

13 Formulário Cadastral e Declaração de Ciência de Comunicação Processual (Modelo 3); 

 

14 
Declaração de adequação as normas e infraestrutura (Modelo 4); 

15 
Documento que comprove a disponibilidade de mão de obra profissional (Arquiteto ou Engenheiro) 

– contrato de trabalho (efetivo, comissionado, temporário, etc.) ou outro tipo de comprovação; 
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FICHA DE SOLICITAÇÃO DE PARCERIA – MODELO 1 
 

1. MUNICÍPIO 
 

2. CNPJ 
 

3. NOME CONTATO 
1. 

2. 

3. 

4. TELEFONE 
1.  _______________2. ______________ 3. ______________ 

5. EMAIL 
1. 

2. 

3. 

6. MODALIDADE 
(  ) EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 

(  ) CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 

(  ) REFORMA, MELHORIA OU AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

 

7. REFORMA MELHORIA 
AMPLIAÇÃO 

CITAR QUANTAS MORADIAS SERÃO REFORMADAS, MELHORADAS OU AM-

PLIADAS. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Prefeito e Carimbo do CNPJ 
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DECLARAÇÕES FINANCEIRAS DA CONVENENTE – MODELO 2 

 

CONTRAPARTIDA 

 

Declaro, sob as penas da Lei que, em compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, existem adequação orçamentária e financeira, inclusive 

em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e que dispomos de 

recursos orçamentários para efetuar as despesas de acordo com o convênio, referente ao exercício do 

ano corrente, no repasse de recursos da AGEHAB - Agência Goiana de Habitação, objetivando a 

reforma/ampliação de (citar quantas unidades habitacionais serão reformadas/ampliadas) no 

município de (citar município), Estado de Goiás. 

Declaro ainda, que a Prefeitura Municipal de (citar município) assume a responsabilidade pela 

elaboração de projetos e orçamentos, quando solicitado, e sua execução em todas suas fases 

legalmente exigidas desde o acompanhamento da execução até a conclusão dos serviços, prestação 

de contas e manutenção. 

 

 

 

NÃO OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO À CELEBRAÇÃO DA PARCERIA  

 

(Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, art. 188, § 2º, inc. III 

alíneas “a” e “b”). 

 

Eu ..................................................................................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º.................expedida por.................em....../....../......, inscrito(a) no CPF sob o 

n.º......................................... representante legal do Município–.............................................,situado 

na ................................................................DECLARO à Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, 

para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que o Município por mim representado(a), não 

incorre em quaisquer das vedações abaixo especificadas. Nesse sentido: 

 

• Não existe dívida do Município com o Poder Público, bem como, inscrição nos bancos de 

dados públicos e privados de proteção ao crédito. (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da AGEHAB, art. 188, § 2º, inc. III, alínea “a”); 

 

• Não sou membro(a) de conselho, diretoria e nem tenho vínculo empregatício com a AGEHAB 

(ainda que cedido(a) ou requisitado(a)), bem como, que não possuo cônjuge ou companheiro(a), 

pessoa com grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, que 

ocupem referidos cargos na AGEHAB. (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 

da AGEHAB, art. 187, inc. I); 

 

• O Município tem experiência anterior em atividades relacionadas à matéria objeto do 

Contrato. (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, art. 187, inc. II); 
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•  O Município em suas relações anteriores com a AGEHAB não incorreu nas seguintes 

condutas: a) omissão no dever de prestar contas; b) descumprimento injustificado do objeto de 

convênios; c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; d) ocorrência de dano à 

AGEHAB; ou e) prática de outros atos ilícitos na execução de convênios. (Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, art. 187, inc. III, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”). 

 

DIVERSAS  

 

A despesa decorrente desta parceria tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e 

compatibilidade com o PPA e a LDO vigentes; 

Existe disponibilidade de caixa para pagamento das despesas decorrentes do convênio a ser 

celebrado (caso convênio seja realizado nos 2 últimos quadrimestres do mandato); 

O Município institui e arrecada os tributos de sua competência, previstos na Constituição Federal. 

(Lei n.º 20.539/2019, art. 40, inc. I - LDO). 

 O Município 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; 

O Município 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”). 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Prefeito e Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 5 de 6 

 

 

FORMULÁRIO CADASTRAL E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE 
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – MODELO 3 

01.IDENTIFICAÇÃO DO ENTE INTERESSADO 
Razão Social 

 

CNPJ Endereço 

  

Endereço CEP 

  

Bairro Município Estado 

   

DDD Telefone 1: Telefone 2: 

   

DDD Celular 1: Celular 2: 

E-mail 1: 

 

E-mail 2: 

E-mail 3: 

 

02. REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS)  

Elencar os administradores do Ente Interessado (Prefeito, Secretário, Presidente, Diretor etc)  

Nome CPF Cargo  

    

    

    

 
03. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL: 

Declaro para todos os fins que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste 

documento e que todas as alterações que, porventura, vierem a ocorrer serão - de imediato – comunicadas 

formalmente à Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB. 

Declaro ainda que estou ciente do teor do §1º do Art. 39 da Instrução Normativa nº 004/2018 – AGEHAB e consinto 

com recebimento de comunicações e notificações processuais pelos endereços de e-mail acima fornecidos. 
Nome do Declarante (Representante Legal): Cargo CPF 

   

Local: Data: Assinatura de Representante Legal*: 

   

 
 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Prefeito e Carimbo do CNPJ 
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NORMAS PERTINENTES E INFRAESTRUTURA – MODELO 4 

 

ADEQUAÇÃO DE PROJETO AS NORMAS PERTINENTES 

 
 

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que, a Prefeitura Municipal de (nome do 

município), CNPJ nº (citar CNPJ) conhece e assume o compromisso de atender: 

1. Ao Código de obras e posturas do município (ou normativa equivalente);  

2. A Norma de Desempenho NBR 15.575/2013 em relação ao desempenho das edificações 

construídas, ampliadas ou reformadas; 

3. A Norma de Acessibilidade NBR 9050/20015, em relação ao desenho acessível dos espaços 

e do percentual mínimo de atendimento de pessoas com necessidades especiais;  

 

INFRAESTRUTURA 

 

Declaro, para os devidos fins que o(s) imóvel(s), abaixo relacionado(s), onde será(ão) 

executada(s) a reforma/ampliação de unidades habitacionais de (citar quantidade) unidade(s) 

habitacional(s), no município de (citar município), Estado de Goiás, são dotados de infraestrutura 

mínima necessária ao pleno funcionamento da(s) unidade(s) habitacional(s), conforme abaixo: 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Prefeito, técnico responsável e Carimbo do CNPJ 

UH Endereço Infraestrutura disponível 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   


