
 

Praça Raymundo Bellico Sobrinho, n° 07, Centro, Amparo do Serra-MG 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE IMÓVEIS 

PARA LOCAÇÃO - EDITAL N°01/2022. 

A Prefeitura Municipal de Amparo do Serra, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita ao CNPJ 18.316.174/0001-12, com sede administrativa a praça Dr. Raymundo 

Bellico Sobrinho n°07, Centro, neste ato representada pelo Prefeito JOSE EDUARDO 

BARBOSA COUTO, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 

Turismo torna público, a abertura de CHAMAMENTO PÚBLICO destinado à consulta 

de interessados na locação de áreas rurais gramadas (campos de futebol) para a execução 

de programas de incentivo à práticas esportivas e de recreação. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Edital tem por objeto promover o chamamento público de interessados na 

locação de locação de áreas rurais gramadas (campos de futebol) para a execução de 

programas de incentivo a práticas esportivas e de recreação. 

1.2. Por meio deste chamamento público, a Prefeitura Municipal de Amparo do Serra 

objetiva prospecção do mercado, por meio de consulta pública, para identificação das 

ofertas aptas ao atendimento do interesse administrativo, disponíveis para locação, 

visando a futura locação. 

1.3. O presente procedimento não implicará qualquer obrigatoriedade à Administração 

Pública Municipal quanto à futura e eventual locação do imóvel ou de aceite de quaisquer 

das condições apresentadas. 

 

2. DA CONSULTA AO MERCADO 

2.1. Poderão se apresentar à presente consulta pública pessoas físicas ou jurídicas que 

sejam proprietários ou explorem ramo de atividade compatível. 

2.2. Os interessados deverão preencher formulário de apresentação cuja cópia consta do 

anexo a este edital, indicando as seguintes informações mínimas: 

I. Indicação do endereço/localidade; 

II. Medidas da área, detalhando área gramada; 

III. Eventual área adjacente que contenha telheiro ou qualquer área coberta; 

IV. Eventual área que sirva para vestiário; 

 

3. DA APRESENTAÇÃO À CONSULTA 

3.1. Os interessados deverão preencher o formulário de apresentação à consulta 

conforme modelo anexo. 

3.2. Os formulários descritos no item anterior deverão ser protocolados na sala da 

Secretaria Municipal de Esportes, no endereço Praça Dr. Raymundo Bellico Sobrinho, 

n°07, Centro - Amparo do Serra - MG, até às 17h do dia 01 de novembro de 2022. 

 

Amparo do Serra, 20 de outubro de 2022. 

 

 

Daniel Gomes 

Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

 

 



 

Praça Raymundo Bellico Sobrinho, n° 07, Centro, Amparo do Serra-MG 

ANEXO I 

 

______ ______________________, ___ de_________________de_____. 

 

 

À Prefeitura Municipal de Amparo do Serra. 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 

 

Eu Sr.(a) __________________________________________________________, 

portador do CPF de n°____________________________________e RG 

n°__________________________________________________________. Manifesto 

por meio deste o interesse em locar área rural gramada (campo de futebol) para 

execução de programas de incentivo a práticas esportivas e de recreação. 

Endereço: 

(Rua/vila/travessa/sitio)____________________________________________, n°___ 

Bairro________________________________ CEP____________________________ 

Cidade________________ Estado______Telefone Fixo: (  ) 

________________________ Celular: (    )____________________ 

Nacionalidade:______________________ Estado Civil:__________________________ 

Profissão:_______________________________. 

Cordialmente, 

 

 

Assinatura do Responsável 


