
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01 

 

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, SANEAMENTO E 

SERVIÇOS URBANOS 

 

 

OBJETO: VENDA DE HABITAÇÕES POPULARES 

 

O MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 

que no período de 02 a 20 de maio de 2022 procederá o CREDENCIAMENTO, 

mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, de pessoas físicas interessadas na 

compra de 16 (dezesseis) unidades habitacionais, destinadas a pessoas em 

situações de vulnerabilidade social da comunidade deste Município de 

Maçambará-RS, subsidiada pela Lei Municipal 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e 

suas alterações. A habilitação e demais procedimentos previstos neste edital 

serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Serviços 

Urbanos. 

 

 1  DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste edital, CREDENCIAR pessoas físicas para 

compra de 16 (dezesseis) unidades habitacionais situadas no 

Condomínio SOL NASCENTE nesta cidade, destinado a pessoas em 

situação de vulnerabilidade social deste Município de Maçambará/RS, 

mediante seleção a ser realizada por comissão a ser designada nos 

termos da Lei 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e suas alterações. 

 

 2. DO CREDENCIAMENTO 
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 2.1. As pessoas físicas interessadas na COMPRA das unidades 

habitacionais de que trata este edital, deverão providenciar o seu 

credenciamento junto ao Centro Administrativo do Município, na Rua 

Otávio Silveira, n°. 306, Maçambará, RS, no período de segunda à 

sexta, durante o horário de expediente, mediante o encaminhamento 

dos respectivos documentos e informações constante no item 2.3 

deste edital e seus Anexos, em envelope, contendo os seguintes 

dizeres em sua parte externa: 

 

NOME COMPLETO DA PESSOA FÍSICA INTERESSADA 

 

 2.2. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo 

interessado. 

 

 2.3. No envelope de que trata o item 2.1 deste edital, deverão constar 

os seguintes documentos e informações 

 

 

a) Ficha de inscrição com os dados pessoais do interessado, com o 

número de dependentes e suas respectivas idades, escolaridade, 

renda familiar; 

 

b) Documentação pessoal do interessado e do grupo familiar:  

Documento com foto – Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), do beneficiário e também dos demais familiares 
que residem juntos; 

1. CPF (beneficiário e demais familiares que residem juntos); 

2. Título de Eleitor; 

3. Comprovante de Renda (de todos os familiares que residem 

juntos); 

4. Ficha resumo do Cadastro Único; 

5. Certidão de casamento (casado ou separado); 

6. Certidão de casamento com averbação do divórcio (se 

divorciado); 

7. Certidão de nascimento dos filhos; 

8. Comprovante de residência (conta água ou luz); 

9. Certidão Negativa de Imóvel emitida pelo Cartório de 
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Registro de Imóveis ou consulta no Portal CRI/RS – Portal 

de Registro de Imóveis  

 

c) Declaração expressa do interessado afirmando que não tem 

nenhum imóvel em seu nome ou do grupo familiar; 

d) Comprovante de rendimentos do grupo familiar, tais como 

contracheque, declaração de imposto de renda, cópia de carteira 

de trabalho; 

e) Comprovante de inscrição junto ao setor de Assistência Social – 

CADÚNICO; 

f) Declaração de que reside há no mínimo 6(seis) anos; 

g) Declaração da veracidade das informações prestadas. 

 

  

 

 

3 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1. Os documentos e informações apresentadas pelos proponentes 

em conformidade com os itens 3.1 e 3.2 deste edital, serão analisados 

entre os dias 21/06/2022 à 28/09/2022, por comissão a ser designada 

nos termos da Lei 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e suas alterações  

 

3.2. Serão adotados os seguintes critérios para efeito de seleção e com 

base na Lei 1547 de 28 de Janeiro de 2020 e suas alterações 

a) Residência no município a pelo menos 6 (seis) anos; 

b) Renda familiar mensal, inferior ou equivalente, a 2 (dois) salários 

mínimos nacionais; 

c) Não possuir imóvel no Município e Municípios vizinhos, em nome 

próprio ou de integrante do Grupo Familiar; 

d) Não tenham sido beneficiados em Programa Habitacional de 

interesse social, no âmbito do Município; 

e) A família manter cadastro atualizado no CADUNICO; 

 

 

3.2.1 Dentre dos sorteados serão priorizadas as famílias que: 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

 

 

1) Encontram-se em situação de vulnerabilidade social, de 

acordo com estudo elaborado pela equipe de referência do 

Departamento Municipal de Assistência Social; 

2) Tenham em sua composição: 

a) Gestantes e/ou nutrizes 

b) Crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou 

adolescente até 15 (quinze) anos; 

c) Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; 

d) Não possuir imóvel no Munícipio e Munícipios 

vizinhos, em nome próprio ou de integrante do Grupo 

Familiar; 

e) Pessoas com deficiência, assim entendida como toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 

do padrão considerado normal para o ser humano; 

f) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade 

familiar, desde que apresentada autodeclaração 

assinada. 

3.3. Os beneficiários que cumprirem todos os critérios estabelecidos no 

item 3.2 serão habilitados a participar do sorteio para formação da lista 

de beneficiários por ordem iniciados do 1° lugar até o último habilitado. 

3.4. O sorteio mencionado no item 3.3 será realizado em hasta pública 

e será transmitido pelos meios de comunicação oficiais do Município. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO 

 

4.1. Admite-se a interposição de recursos administrativos para a 

impugnação do edital, dos candidatos e da lista de selecionados, por 

qualquer parte interessada, desde que apresentada em até 5 (cinco) 

dias úteis a contar da publicação do edital ou da lista de selecionados, 

cujo teor será analisado pela Comissão Especial em até 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do respectivo protocolo. 
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4.2. O recurso deve ser feito no setor de protocolo geral no Centro 

Administrativo, de forma fundamentada e poderá versar sobre o 

conteúdo do edital, a inclusão e exclusão de famílias, irregularidades 

nos procedimentos ou não observância dos critérios de 

habilitação/seleção; 

 

4.3. Em caso de procedência da impugnação do Edital, caberá a 

Comissão Especial sanar a irregularidade ou dar o devido 

encaminhamento, podendo requerer parecer jurídico da Procuradoria 

Geral do Município. Após as providências será publicado o edital 

retificado, na imprensa local de grande circulação e, em se tratando 

da lista de candidatos, será afixada a lista retificada, nos murais do 

Centro Administrativo, na portaria do CRAS, e no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Maçambará-RS. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. Ao final de todas as etapas, as famílias habilitadas que forem 

selecionadas neste processo estarão aptas e farão parte da lista de 

beneficiários.  

5.2. Serão celebrados contratos de compra e venda com os 

beneficiários que constarem na lista de classificação, seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação e a quantidade de unidades 

ofertadas neste edital. 

5.3. Os contratos de compra e venda celebrados entre o Município e os 

beneficiários serão formalizados através de termo lavrado em livro 

próprio, com as cláusulas e condições estipuladas na lei 1547 de 28 

de Janeiro de 2020.   

5.4. O valor de venda das unidades habitacionais descritas neste edital 

será fixado por projeto de lei a ser aprovado pela Câmara Municipal 

de Vereadores 

6. DOS PRAZOS E PUBLICAÇÕES 

 

Os prazos de seleção poderão sofrer alterações em função de restrições 

impostas pela pandemia.  

Seguem as datas programadas para a execução de cada etapa: 
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Etapas: Prazos: 

9.1 – Publicação do edital 29/04/2022 

9.2 – Prazo para recursos de impugnação do edital 02/05/2022 à 06/05/2022 

9.3 – Entrega dos documentos  02/05/2022 à  20/06/2022 

9.4 – Análise dos documentos 21/06/2022 à 28/09/2022 

9.5 – Notificação dos selecionados 30/09/2022 

9.6 – Publicação da lista de titulares e suplentes  30/09/2022 

9.7 – Prazo para impugnação da lista 30/09/2022 à 07/10/2022 

9.8 - Análise das Impugnações 08/10/2022 à 16/10/2022 

9.9 – Publicação da lista definitiva de titulares e suplentes. 15/10/2022 

9.10 – Sorteio  30/10/2022 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 As publicações nos prazos mencionados serão afixadas nos murais 

do Centro Administrativo, na portaria do CRAS, e no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Maçambará-RS, considerando-se notificados os 

interessados. 

 

7.2 A inscrição dos munícipes no projeto habitacional não é garantia de 

contemplação nos programas/ projetos habitacionais, e sim o primeiro 

passo para acessar a habitação (casa nova, reformas/ melhorias 

habitacionais e/ou outra modalidade).  

 

7.3 É de inteira responsabilidade dos usuários acompanharem as 

chamadas, publicações e prazos legais dos programas e projetos 

habitacionais. 

 

7.4 Não serão recebidas as inscrições que não estiverem com a 

documentação completa. 

 

7.5 Não serão realizada cópias de documentos nos departamentos da 

Prefeitura Municipal, sendo a entrega e apresentação da documentação 

completa de inteira responsabilidade do interessado. 

 


