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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

RELATÓRIO DO AVISO - Nº 02/2021

Data de
abertura:
22/6/2021

Data do
fechamento:
28/06/2021

Link:
h�ps://www.gov.br/cidadania/pt-

br/servicos/doacao-de-bens 

Tempo de duração:
5 dias úteis

Referente: O aviso de desfazimento nº 1/2021, foi publicado no sí�o eletrônico deste Ministério,  por meio do link,
h�ps://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/doacao-de-bens, com duração conforme acima especificado.

DOCUMENTAÇÕES APRESENTADOS

Quanto às documentações a serem apresentadas conforme Aviso de desfazimento nº
01/2021, in verbis:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PEDIDO DE DOAÇÃO

1.1 Os pedidos de doação deverão ser dirigidos a Subsecretaria de Assuntos Administra�vos - SAA
com a indicação do número deste Aviso e do(s) lote(s) pretendido(s).

1.2 As solicitações deverão ser enviadas para o seguinte endereço: h�ps://www.gov.br/pt-
br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-da-cidadania

Nos termos do Aviso em referencia, item 1.3 "O interessado deverá encaminhar
juntamente com o pedido de doação os seguintes documentos:"

a) Órgãos da Administração Pública

a.1)Termo de posse e compromisso, e nomeação da autoridade no Diário Oficial, competente para
representar o órgão interessado e habilitado a assinar Termo de Doação.

a.2) Documento de iden�ficação da autoridade a que se refere a alínea “a.1”, com foto, no qual
conste o número do RG e CPF”

b) b) Ins�tuições filantrópicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público-OSCIP, e demais conforme estabelece o art. 8º do Decreto 
9.373/18:

b.1) Comprovante de qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP;,
ou associações e coopera�vas que atendem os requisitos previstos no Decreto nº 5.940/2006;

b.2) Estatuto Social;

b.3) Ata da Assembleia Geral da ins�tuição designando o atual presidente da ins�tuição;

b.4) CNPJ;

b.5) Cer�dão Conjunta Nega�va em relação aos débitos ao erário público;

b.6) Cer�dão de quitação de débitos trabalhistas emi�da pela Caixa Econômica Federal.

b.7) Documento de iden�ficação nacional do presidente da ins�tuição, com foto, no qual conste o
número do RG e CPF.

Serão considerados habilitados os interessados que apresentarem a documentação
exigida no prazo estabelecido neste Aviso e que esteja, no mínimo, com validade até a data da emissão
do respec�vo Termo de Doação.

INTERESSADOS

Nome Lotes
solicitados

Data da
autuação Processo SEI Observações:



20/08/2021 SEI/MC - 10542176 - Relatório

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11768714&infra_sis… 2/2

Grupo de Resgate
Ambiental-GRA

1 30/06/2021 71000.043079/2021-
44

Documentação Completa.
Apto a receber

Resultados e/ou Providências

Após término do período de solicitação dos lotes,  informamos que a Ins�tuição:  Grupo
de Resgate Ambiental-GRA, está apta a receber o Lote 1, tendo as documentações em conformidade
com o item 1.3 do Aviso de desfazimento de bens móveis nº 01/2021.  

Observações
Será dado procedimento aos tramites do processo para doação em questão.

 
 

RAPHAEL JOAQUIM LOBO DOS SANTOS
Chefe de Serviço de Almoxarifado

 
 

Ciente:

CECILIA BUSSOLO
Coordenadora de Material e Patrimônio Subs�tuta

 

 

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Raphael Joaquim Lobo dos Santos, Chefe de Serviço do
Almoxarifado, em 07/07/2021, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por Cecilia Bussolo, Coordenador(a) de Material e
Patrimônio, Subs�tuto(a), em 07/07/2021, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da
República. .

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten�cacao , informando o código verificador 10542176 e o código CRC AF322CE2.

Referência: Processo nº 71000.031130/2021-75 SEI nº 10542176

Criado por raphael.lobo, versão 4 por cecilia.bussolo em 07/07/2021 10:08:23.
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