MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

FORMULÁRIO DE CARTA-CONSULTA
A Entidade (NOME DA ENTIDADE) regularmente inscrita no CNPJ (Nº do CNPJ),
legalmente representada por mim (NOME DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE), CPF
(Nº DO CPF), RG (Nº DO RG), de acordo com os critérios estabelecidos por meio da Portaria
nº 45, de 06 de abril de 2015, publicada no DOU de 08 de abril de 2015, submete, à
Superintendência do Patrimônio da União em (ESTADO), proposta relativa ao imóvel
disponibilizado para fins de provisão habitacional de interesse social, no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida – ENTIDADES, por meio da Portaria SPU nº (Nº DA PORTARIA)
de (DIA/MÊS/ANO DA PORTARIA), publicada no Diário Oficial da União de
(DIA/MÊS/ANO EM QUE A PORTARIA FOI PUBLICADA).
1- Justificativas sociais, urbanas e econômicas do projeto:

2- Número previsto de famílias a serem beneficiadas e perfil econômico:

3- Parcerias, se houver:

4- Descrição sumária do empreendimento:

Missão SPU: Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental
em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

De acordo com o art. 4º da Portaria nº 45, de 06 de abril de 2015, publicada no DOU de 08 de
abril de 2015, seguem anexos à presente Carta Consulta os seguintes documentos:
a) ofício com a manifestação de interesse pelo imóvel, assinado pelo
representante legal da ENTIDADE;
b) comprovação da habilitação da ENTIDADE junto ao Ministério das Cidades;
c) comprovação de qualificação técnica da ENTIDADE;
d) cópia do Estatuto Social com todas as eventuais alterações e do CNPJ da
ENTIDADE;
e) Cópias do RG e CPF do representante legal da ENTIDADE, acompanhadas
por cópia da ata da assembleia geral que comprove sua eleição.

Declaro serem verdadeiras as informações e documentações apresentadas.

Local e data

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE)
Representante legal da Entidade Organizadora (NOME DA ENTIDADE)

Missão SPU: Conhecer, zelar e garantir que cada imóvel da União cumpra sua função sócio-ambiental
em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos para a Nação.

