À
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CP
Att. Coordenadoria do Gabinete da Presidência
Ref. Formulário de Manifestação de Interesse.
REQUERENTE:
DOMICILIO/SEDE - RUA/AVENIDA:
Nº:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

E-MAIL:

TELEFONE/FAX:

CELULAR:

Nos termo da Lei Complementar Municipal nº 145/2016 e do Edital de
Chamamento Público nº 001/16 desta Companhia, venho através do presente,
manifestar meu interesse preliminar no estudo visando o parcelamento na modalidade
de Loteamento de Interesse Público, da área abaixo indicada e melhor descrita na
Matrícula anexada.
INDICAÇÃO DA ÁREA:

Documentos a serem apresentados conforme
Chamamento Público nº 001/16.

Artigo

4º

do

DOCUMENTOS

a) Matrícula atualizada do imóvel;

b) Certidão de Inteiro Teor acerca da existência ou não de débitos
tributários sobre o imóvel, ou outro documento que contenha número de
código cadastral do Imóvel (código cartográfico municipal ou código
cadastral do INCRA) e possibilite a consulta fiscal e tributária referente ao
Imóvel;

c) Planta de localização do imóvel em relação à malha urbana do
Município;
d) Estudos de implantação de projeto, se houver;

e) Levantamento Planialtimétrico e Cadastral, com a respectiva ART
(realizado no máximo há 05 (cinco) anos;
f) Projeto de Parcelamento e informação sobre a situação da aprovação
do mesmo, se houver;
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Edital

de

SIM/NÃO

g) Informação sobre a situação de implantação de infraestrutura interna e
no entorno, se houver;
h) Laudo atualizado de Avaliação do Imóvel, se houver;

i) Outras informações quanto às eventuais restrições sobre o imóvel, se
houver;

j) Cópia da Cédula de Identidade e de inscrição no CPF, do proprietário e
de seu cônjuge, quando pessoas físicas, ou do ato constitutivo (contrato
social ou estatuto jurídico) acompanhado do comprovante de inscrição no
CNPJ/MF quando pessoa jurídica;
k) Outros documentos eventualmente necessários, a critério da
COHAB/CAMPINAS, que serão solicitados do interessado por e-mail, no
endereço eletrônico do interessado que deverá ser obrigatoriamente
informado no Requerimento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Sem mais, nos colocamos a disposição desta COHAB/CAMPINAS, para eventuais
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente
CIDADE:

DATA:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA

_______________________________________
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