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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2020 
 

O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS-MG, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça             
São Sebastião, nº 112, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.140.335/0001-70, neste ato              
representado pelo Prefeito Municipal, ANTÔNIO JOSÉ GUNDIM, brasileiro, casado, agente          
político, portador do RG nº M-2.089.108 SSP/MG e inscrito no CPF nº. 097.397.506-72, residente na               
Rua Abílio Rodrigues, 76, centro, Pedrinópolis/MG, CEP 38.178-000, TORNA PÚBLICO, para           
conhecimento dos interessados, que no período de 21 a 23 de dezembro de 2020, procederá ao                
CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, de pessoas físicas interessadas na         
Concessão de Direito Real de Uso Gratuito de terrenos destinados àqueles em situação de              
vulnerabilidade social da comunidade deste Município subsidiada pela Lei Municipal nº 874/2013. 
 

1. DO OBJETO 
1.1. CONSTITUI OBJETO DESDE EDITAL O CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS           

FÍSICAS INTERESSADAS NO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS         
(LOTES), COM MEDIÇÕES NAS PLANTAS E QUADRO DE ÁREA EM ANEXO, SITUADOS            
NO BAIRRO CÉU AZUL, COM O INTUÍTO DE REDUZIR O DÉFICIT DE HABITAÇÃO DA              
POPULAÇÃO DE PEDRINÓPOLIS-MG, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL Nº.         
874/2013, CUJO PROCEDIMENTO SE DETERMINA PELAS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE         
EDITAL. 

1.2. O recebimento do bem deverá ser formalizado em processo administrativo devidamente autuado, dele              
constando ficha de inscrição, proposta de doação, documentos apresentados pelo donatário e solicitados             
pela Comissão de Processamento das Doações.  

1.3. Os Termos de Doação serão disponibilizados, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de               
Pedrinópolis-MG. 

1.3.1. Todos os custos com a escritura do imóvel será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de                
Pedrinópolis. 

1.4. A inscrição do candidato(a) – anexo – deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Ação Social,                 
Trabalho e Promoção Humana nos dias 21 a 23 de dezembro de 2020, das 08h às 16h, com os                   
documentos descritos no item II e III desde Edital; 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
2.1. Qualquer pessoa física, poderá se habilitar para os fins do presente chamamento público, desde que                

apresentados os documentos exigidos e atendidas às demais normas preconizadas neste edital e na Lei               
Municipal nº. 874/2013. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 

a. Ficha de Inscrição (Anexo) devidamente preenchida; 
b. Cópia do RG e CPF do interessado 
c. Comprovante de estado civil; 
d. Comprovar domicílio no Município, durante, no mínimo, os últimos 03 (três) anos; 
e. Carteira de trabalho e previdência social; 
f. Apresentar comprovante eleitoral do ultimo pleito de Pedrinópolis; 
g. Comprovar renda familiar mensal de até 3,5 (três vírgula cinco) salários mínimos vigentes; 
h. Comprovar que não detém a propriedade de bens imóveis urbanos; 
i. Não terem sido beneficiados por outro programa habitacional, de qualquer esfera de poder, com              

moradia ou terreno, ainda que não sejam mais seus proprietários ou possuidores.  
3.1. Todos os cadastrados serão submetidos à avaliação pela comissão de avaliação da Prefeitura de               

Pedrinópolis e pelos assistentes sociais do município. 
3.2. Não serão aceitos documentos rasurados; 
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4. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 
4.1. Serão indeferidas as inscrições que não atenderem aos termos do item 3 do presente Edital; 
 
5. COMISSÃO DE PROCESSAMENTO DAS DOAÇÕES 
5.1. São atribuições da Comissão de Processamento das Doações: 

a. Analisar os documentos de inscrições, sua compatibilidade com os termos do edital, deferindo ou              
indeferindo a inscrição; 

b. Autuar os respectivos processos; 
c. Inspecionar, caso seja necessário, a necessidade do beneficiário com o auxilio do corpo técnico da               

Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Promoção Humana; 
d. Divulgação da lista de habilitados;  
e. Solicitar ao inscrito ou às unidades e órgãos municipais informações e documentos que julgarem              

necessários; 
 

6. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
6.1. As inscrições objeto do presente edital poderão ser apresentadas entre 21 a 23 de dezembro de 2020,                  

das 08h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Promoção Humana; 
6.2. As comunicações serão divulgadas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis-MG; 
6.3. O extrato do Contrato de Doação e a relação do lote doado, será publicado no Quadro de Avisos da                    

Prefeitura Municipal de Pedrinópolis-MG. 
6.4. Eventuais dúvidas ou solicitações de esclarecimentos complementares deverão apresentadas junto à            

Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Promoção Humana. 
6.5. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e                

Promoção Humana e Comissão do Processo de Doação, na forma da legislação vigente; 
6.6. A divulgação dos candidatos aptos será divulgada no dia 28 de dezembro de 2020; 
6.7. O sorteio será realizado no dia 28 de dezembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis                   

ás 15 (quinze) horas, em ato público; 
6.8. Após o sorteio o presente certame será homologado. 
 
7. DOS CONTRATOS DE DOAÇÃO 
 
7.1. A Prefeitura de Pedrinópolis deverá formalizar o contrato de doação até o dia 30 de dezembro de 2020. 

 
Pedrinópolis, Minas Gerais, 17 de dezembro de 2020. 
 
 

Antônio José Gundim 
Prefeito de Pedrinópolis 
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Anexo I 
Cadastrado Socioeconômico 

Data do Cadastro: ____/______/______  
DADOS PESSOAIS (ANEXAR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS) 

Nome do interessado: _____________________________________________________________________ 
Endereço atual: ___________________________________________, nº. _________, Bairro:      
___________________________, Município: __________________ UF: ________ CEP: _____________. 
Telefone para contato: _______________________________________________ 
CPF: _______________________ Identidade: _________________ Data de expedição: ________________ 
Órgão Expedidor: __________ UF: ________ Titulo de Eleitor: _________________ Zona: ________ 
Seção: __________. 
Data de nascimento: _______________ Idade ____________ Sexo (  )M (   )F 
Chefe de família (   ) SIM (   ) NÃO 
Nacionalidade: _______________________ Naturalidade: ______________________________ 
Instrução:  ______________________________ 
Estado Civil:  
( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) com comunhão de bens ( ) Casado(a) com comunhão parcial de bens ( )                    
Casado(a) com separação de bens ( ) Divorciado(a) ( )Separado(a) judicialmente ( ) Viúvo(a) ( ) União                 
Estável.  
Recebe Bolsa Família: (   ) Sim (   ) Não – nº do Cartão Bolsa Família: ______________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único: (   ) Sim (   ) Não – NIS: ____________________________________________ 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS) 
Renda do(a) Interessado(a): (   ) Comprovada (   ) Não comprovada: R$ ____________________________ 
Nome da empresa onde trabalha: _____________________________________ profissão: ______________ 
Endereço do Trabalho: ________________________________________ Telefone: _______________ 
Aposentado (a): (   ) Por tempo de serviço – (   ) Por invalidez – (   ) Auxilio Assistencial – (   ) Idade 
 

DADOS DO CÔNJUGE / COMPANHEIRO(A) (SE HOUVER) 
 
Nome do interessado: _____________________________________________________________________ 
Telefone para contato: _______________________________________________ 
CPF: _______________________ Identidade: _________________ Data de expedição: ________________ 
Órgão Expedidor: __________ UF: ________ Titulo de Eleitor: _________________ Zona: ________ 
Seção: __________. 
Data de nascimento: _______________ Idade ____________ Sexo (  )M (   )F 
Chefe de família (   ) SIM (   ) NÃO 
Nacionalidade: _______________________ Naturalidade: ______________________________ 
Instrução:  ______________________________ 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS) 
Renda do(a) Interessado(a): (   ) Comprovada (   ) Não comprovada: R$ ____________________________ 
Nome da empresa onde trabalha: _____________________________________ profissão: ______________ 
Endereço do Trabalho: ________________________________________ Telefone: _______________ 
Aposentado (a): (   ) Por tempo de serviço – (   ) Por invalidez – (   ) Auxilio Assistencial – (   ) Idade 
 

 

mailto:licitacaopedrinopolis@hotmail.com
http://www.pedrinopolis.mg.gov.br/


       PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINÓPOLIS 
       Praça São Sebastião 112 - CEP. 38.178- 000 - Pedrinópolis/MG  

      CNPJ: 18.140.335/0001-70 - Insc. Est: Isento - Fone (34) 3355 2000 /(34) 3355 1303 

         E-mail: licitacaopedrinopolis@hotmail.com  - Home Page: www.pedrinopolis.mg.gov.br 
 

LISTAGEM DE OCUPANTES DO IMÓVEL 
Informo que os integrantes do meu núcleo familiar: 
01. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 

CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
 

02. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 
CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
 

03. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 
CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
 

04. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 
CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
 

05. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 
CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 

 
06. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 

CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
 

07. Nome: _______________________________________________________ Vinculo: __________ 
CPF: _____________ Identidade ________________ data de expedição: ________________ Órgão         
Expedidor: ________ UF: ______ Título de Eleitor: ____________________ Zona ___________ Data de            
Nascimento _______ Idade ______ Sexo: (   ) M (    ) F 
Recebe Bolsa Família (   ) Sim (   ) Não – Nº do Cartão: _________________________________ 
Esta inscrito no Cad. Único (   ) Sim (   ) Não – NIS  _________________________________ 
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DECLARAÇÃO 

 
 

Eu, ____________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº.        
_________________________, declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que não sou                 
concessionário ou porteiro de imóvel urbano, bem como que não fui contemplado com legitimação da posse                
ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade que a concedida aos beneficiários do Programa Pró                 
Lar, com fulcro, na Lei 874/2013. 

 
Atesto que a presente declaração é verdadeira e constitui crime prestar declarações falsas junto a               

órgãos e repartições publicas, estando ciente de que a ausência de veracidade sujeitará a anulação unilateral                
do registro de legitimação fundiária concedido, bem como a tomada das medidas cíveis e criminais cabíveis. 

 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
Pedrinópolis – MG, _____ de _______________ de _________ 
 
 
_________________________________________________ 
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MINUTA CONTRATO DE DOAÇÃO 
 

CONTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O          
MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS-MG E XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
O MUNICÍPIO DE PEDRINÓPOLIS-MG, pessoa jurídica de direito público, com sede na            
Praça São Sebastião, nº 112, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.140.335/0001-70, neste              
ato representado pelo Prefeito Municipal, ANTÔNIO JOSÉ GUNDIM, brasileiro, casado,          
agente político, portador do RG nº M-2.089.108 SSP/MG e inscrito no CPF nº. 097.397.506-72,              
residente na Rua Abílio Rodrigues, 76, centro, Pedrinópolis/MG, CEP 38.178-000, doravante           
nomeado DOADOR e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante        
denominado DONATÁRIO. 

 
Celebram o presente contrato de Doação, em razão do chamamento para doação de bens, que será em todo                  
regido pelos preceitos e princípios do direito publico e obedecerá, em especial, as disposições constantes da                
Lei Municipal nº 874/201, devendo ser executado com estrita observância das condições constantes das              
clausulas que aceitam e mutuamente se outorgam nos termos abaixo: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato, a doação de imóvel (lote), em caráter definitivo e sem encargos ao                 

DONATÁRIO. 
 

CLAUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE DA DOAÇÃO 
2.1. A presente doação tem como finalidade a doação de um imóvel (lote) para a construção de um imóvel                   

com a finalidade de instalação de moradia. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
3.1. Para efeito contábil, o valor do imóvel doado é de R$ 5000,00 (cinco mil reais). 
3.2. Todas as custas para o registro do imóvel em nome da Prefeitura será de responsabilidade da                 

DOADORA.  
 

CLAUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO 
4.1. Pelo presente contrato de doação, o DONATÁRIO recebe do DOADOR, em caráter definitivo e               

gratuito, o bem relacionado na Clausula Primeira, que estará à disposição do DONATÁRIO após a               
assinatura deste instrumento e que, neste ato o aceita na condição em que se encontra. 

 
CLAUSULA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

5.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão resolvidos em               
comum acordo entre as partes. 

 
CLAUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

6.1. Incumbirá ao DONATÁRIO à publicação do extrato deste termo no diário oficial do Município. 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DO FORO 
7.1. Fica eleito o foro da Comarca de Perdizes-MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais                 

privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência do presente              
termo. 

 
E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste presente Contrato, ciente das                   
obrigações contratadas e das consequências de sua inobservância, firam-se o presente termo. 
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Pedrinópolis, Minas Gerais, ______ de ____________ de __________. 
 
 

Município de Pedrinópolis 
Doador 

 
 

Donatário 
 
 

Testemunhas: 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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