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Estado de Goiás

Prefeitura Municipal de ltajá
Gabinete do Prefeito

CNPJ 02.186.757/0001- 47

PREFEITURA MUNICIPAL

©
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Ng 01/2018

MUNICÍPIO DE ITAJA, ESTADO DE GOLAS

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETO: CADASTRO PARA ATENDER PROGRAMA DE HABITAÇÃO DA AGEHAB- AGENCIA
GOIANA DE HABITAÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE 19(DEZENOVE) LOTES BAIRRO VILA
MORGADO ll

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 18/05/2018 A 24/0S/2018

DATA DA ANALISE DAS PROPOSTA E SELEÇÃ0 24/05/2018

HORÁRIO: 09 H:OOHORAS

LOCAL: SEDE DO CRAS

O MUNICÍPIO DE ITAJÁ, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos
interessados, que no período de 18/05/2018 a 24/05/2018, procederál ao
CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO PUBLICO, de pessoas físicas interessadas
em lotes para complementação de famílias para compor Programa de Habitação da
Agehab, de construção de casas mediante as normas do convênio ng 201801000014,
Arquivo Digital 0035/18.
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1 - DO OBJ ETO

Constitui objeto deste Edital, CREDENCIAR pessoas físicas através de Edital Chamamento
Público, a partir de 18 de maio de 2018, para pessoas físicas interessadas na doação de
lotes, para fins de inclusão ern programa de construção de casas da Agehab - Agência
Goiana de Habitação em andamento no município através do convênio ng
201801000014, Arquivo Digital 0035/18, sendo que as pessoas interessadas em
participar do credenciamento, deverão estar de acordo com as normas do programa de
habitação da Agehab- Agência Goiana de Habitação.

2- As inscrições para participação da seleção será por ordem de chegada, na sala da
Secretaria Municipal de Assistência Social, no prédio da prefeitura municipal, na rua
Antonio Nunes da Salva, ng 235, Centro, a partir do dla 18 de maio de 2018, no período
das 7:00hs as 13:00hs, com senhas numeradas de l(um) a 19(dezenove) e mais lO(dezl
senhas para cadastro de reservas, sendo que somente as 19(dezenove) primeiras
inscrições que atender os critérios do Programa de Habitação da Agehab serão
contempladas com os lotes, medindo 160(cento e sessenta) metros quadrados,
númerados de OI(um) à 19(dezanove) que compõe a quadra 07 da Vila Morgado 11. A não
aprovação do cadastro do interessado as normas do Programa de Habitação da Agehab
exigidas no convênio nQ 201801000014, Arquivo Digital 0035/18, o eliminará
automaticamente da doação do terreno e será chamado a seqilência do cadastro de
reserva que será composto por IO(dez) famílias, as quais também irão substituir as
famílias castradas no programa que por qualquer motivo venha desistir do programa de
habitação da AGENHAB.

Total de lotes: 19 (dezenove) lotes

3- Pessoa credenciada de um mesmo grupo familiar poderá habilitar-se para apenas um
lote
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4- DO CREDENCIAMENTO

As pessoas físicas interessados na doação de que se trata este Edital, deverão
providencial o seu credenciamento junto a Secretaria Municipal de Assistência Sociall na
prédio da prefeitura municipal, na rua Antonio Nunes da Silva, n9 235, Centro, a partir do
dia 18 de maio de 2018, no período das 7;00hs as 13:00hs de segunda a sexta feira

5- PESSOA FÍSICA

a) Ficha de inscrição com dados pessoais do interessado, com numero de dependentes
e suas respectivas idades, escolaridade, renda familiar;

b) Cópia da documentação do interessado: Cédula de identidade, CPF, título de eleitor
e comprovante de endereço.

6- DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Os documentos e informações apresentados pelos proponentes em conformidade com o
iten 5 deste Edital, serão analisados ate o dia 25 de maio de 2018, no período das
07:h00s às 13:00hs, na Secretaria de Assistência Social, obedecendo a ordem de
inscrição

7- Serão adotados os seguintes critérios de seleção

a) Residência no Município há pelo menos dois(02) anos;
b) Renda familiar mensal não superior a três(03) salários mínimos vigentes;
c) Não possuam outro.imóvel, urbano ou rural, no município, em nome próprio oq de

integrante do grupo familiar;
d) Que não tenha sido beneficiários de programa habitacional de interesse social, no

âmbito do município a qualquer tempo;
e) Composição mínima do núcleo familiar de 02(duas) pessoas, salvo no caso de idoso

com mais de 60 anos e pessoas com deficiência de qualquer natureza.
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7.1- No ato da inscrição os candidatos que preencherem as exigências do item 7 deste
Edital deverão apresentar, obrigatoriamente copia dos seguintes documentos:

a) Prova de identificação, através de carteira de identidade, de motorista ou certidão de
nascimento;

b) Infomiação sobre renda mensal do grupo familiar, devidamente comprovada;
c) Prova de Residência no município, que serão analisadas pela equipe técnica da

Secretaria de Assistência Social;
d) Declaração de que não possui outro imóvel em seu nome ou de membro do grupo

familiar no município;
e) Inscrição do grupo f'minar no Cadastro tJnico para Programas sociais do Govemo

Federal, instrumento de identificação e caracterização socioeconómico das famílias
brasileiras de baixa renda, de que trata o Decreto Federal n' 6.135 de 26 de junho de

7.2- O não atendimento da documentação acarretará em desclassificação, no caso de
estar em desacordo com este edital.

2007

8- DA PUBLICAÇÃO DOS CLASSIFICADOS

8.1- Encerrado o prazo das inscrições dos interessados que se dará por ordem de procura
e emissão de senhas, e atingindo o numero de famílias aptas a se inscreverem no
programa de habitação da AGEHAB - Agência Goiana de Habitação, devidamente
aprovados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, será
publicados o resultado final das inscrições e das reservas técnicas no dia 25 de maio de
2018 às 10 horas da manha no placard da Prefeitura Municipal e no site:

WWW.itaja.go.gov.br. Os candidatos que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no
item 7.1, deste edital serão encaminhadas para a equipe técnica cadastrada junto a
AGEHAB para realização de cadastro no Programa de Habitação através do convenio nQ
201801000014, Arquivo Digital 0035/18.
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9- DA DOAÇÃO DE TERÁ.ENO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA
HABITACIONAL DA AGEHAB - AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO.

9.1- Fica o poder Executivo autorizado a celebrar contrato de doação de terrenos
públicos inseridos no âmbito de programas habitacionais de interesse social

9.2- A doação será realizada com encargo de que o donatário conclua a construção do
imóvel, com recursos próprios ou através de mutirão durante a vigência do convenio n9
201801000014, Arquivo Digital 0035/18, celebrado entre a prefeitura municipal e a
AGEHAB Agência Goiana de Habitação do qual o donatário fará parte.

9.3- Entenda-se como conclusão do imóvel residencial, a expedição do alvará de "habite-
se" ou documento equivalente expedido com a finalização do convenio firmado entre a
prefeitura municipal e a AGEHAB -- Agência Goiana de Habitação.

9.4- O projeto habitacional de que a família selecionada fará parte deverá obedecer
fielmente o modelo constante no convento ne 201801000014, Arquivo Digital 0035/18, e
serão padronizados de acordo com as normas da AGEHAB -- Agência Goiana de
Habitação.

9.5- O imóvel será gravado com cláusula impenhorabilídade e inalienabilídade e não
poderá ser alienado, cedido ou vendido por um período mínimo de 20(vinte) anos da
doação.

9.6- As despesas decorrentes da presente doação serão custeadas pelo beneficiário

9.7- No contrato de doação, além dos dispositivos supra, deverão constar as seguintes
cláusulas

a) de obrigação do donatário de manter e conservar o bem em permanentes
condições de uso;

b) Dos casos de reversão do imóvel, sem direito a qualquer indenização pelas

construções e benfeitorias, se o donatário der destinação diversa ao imóvel pu

Rua Antonio Nunes da Salva, 235 --Centro - CEP 75815-000 - Fone:(64) 3648-7500 - ltajá-GO
site: www.itaja.go.gov.br l e-mail: prefeituraitajago@hotmail.com



Estado de Golas
Prefeitura Municipal de ltaj

Gabinete do Prefeito
CNPJ 02.í86.757/0001- 47

a . . $;b.

@
UR4 MUNIC

c. da PC

descumprir quaisquer das obrigações previstas na legislação municipal, neste edital ou
Escritura Pública.

10- DO SORTEIO DOS LOTES

a) O Sorteio será realizado no dia 25 de maio de 2018, perante os credenciados na
sede do CRÁS, às 8:00hs da manha.

b) Será numerados no mapa com os lotes de OI(um) a 19(dezenove), os nomes dos
credenciados presentes será colocado em uma caixa, o senhor Gestor do fundo
Municipal de Habitação de interesse Social anunciará o lote a ser sorteado e pegara o
nome do credenciado,: assim sucessivamente até completar os 19(dezenove)
beneficiários

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1- Fica Eleito o Foro da Comarca de ttajá, Estado de Caias, para dirimir eventuais
litígios decorrentes da aplicação deste Edital.

11.2- Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria de Assistência Social, de
segunda a sexta feira, das 7:00hs às 13:00hs, ou pelo telefone 64 3648 7518.

12- Constituí anexo e faz parte integrante deste edital

12.1- ANEXO l FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJA, Estado de Goiás, aos dezoito dias do mês
de maio do ano de dois mil e dezoito

Renas César de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL
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