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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO 007/2022 
 

 
 
O MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA, com sede na Praça Dona Filomena, nº 2, Centro, 
Formosa, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que se 
encontra aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022, para CREDENCIMENTO 
de interessados que cumpram os requisitos descritos no presente instrumento. 
 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação/credenciamento 
a partir do dia 05/09/2022, às 08:30h, na sede da prefeitura, localizada na Praça Dona 
Filomena, nº 02, Centro. 
 
1 – DA JUSTIFICATIVA 
 
1.1 - O município de Lagoa Formosa está implementando processo de modernização do 
sistema de iluminação pública, tendo optado pela a instalação de luminárias com 
tecnologia de LED. 
1.2 - Diante da execução do referido projeto de iluminação o Município de Lagoa 
Formosa deverá dar a escorreita destinação as lâmpadas atuais, conforme manifestação 
da Comissão de Avaliação.  
1.3 - Conforme relatório da Comissão de Avaliação, 500 Lâmpadas para iluminação 
pública de Vapor de Sódio, ovóide, modelo E40, 220v, com potência de 250w, foram 
consideradas como ociosas, devendo ser destinadas a doação para utilização nos 
chacreamentos aprovados no âmbito do Município de Lagoa Formosa, para substituição 
daquelas que estão queimadas ou avariadas.  
1.4 Em que pese a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública desses 
chacreamentos não poder ser imputada ao Município de Lagoa Formosa, com base na 
lei municipal existente à época da aprovação - Lei 989/12, poderá ser subsidiado 
fornecimento das lâmpadas reconhecidas como ociosas, fomentando a prestação do 
serviço de iluminação pública nos referidos locais, diante da modernização do sistema de 
iluminação do perímetro urbano e da possibilidade de sucateamento das lâmpadas 
obsoletas, caso não seja dada uma destinação aos equipamentos. 
1.5 - Conforme vários protocolos recebidos no âmbito municipal, a iluminação pública dos 
chacreamentos é um problema recorrente e traz prejuízos aos moradores e população. 
1.6 - Portanto, como forma de implementar melhorias para a população de Lagoa 
Formosa, melhorando as condições de segurança dos referidos locais, sobressai o interesse 
público na doação das lâmpadas ociosas. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 - A doação, em caráter definitivo e sem encargos, de 500 (quinhentas) Lâmpadas 
para iluminação pública de Vapor de Sódio, ovóide, modelo E40, 220v, com potência de 
250w, bens móveis inservíveis classificados como ociosos e baixados por inutilização pela 
Comissão de Avaliação do Município de Lagoa Formosa, tendo em vista o processo de 
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modernização do sistema de iluminação pública municipal, com a troca do sistema para 
iluminação em LED. 
 
3 – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
  
3.1 – O presente edital estará disponível no Portal do Município de Lagoa Formosa, 
https://lagoaformosa.mg.gov.br/editais/.  
3.2 – Os pedidos de esclarecimentos podem ser enviados à Comissão de Licitação para o 
e-mail licitacao@lagoaformosa.mg.gov.br. 
3.3 – Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas até o 2º dia útil que 
anteceder o início do recebimento dos envelopes, mediante petição a ser protocolizada 
junto ao Município de Lagoa Formosa e dirigida a Comissão de Licitações, que deverá 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
3.3.1. As impugnações deverão ser digitalizadas, impressas, fundamentadas e assinadas 
pelo interessado ou procurador devidamente credenciado, e dirigidos à Comissão de 
Licitação, mediante protocolo presencial na sede do município de Lagoa Formosa/MG. 
3.4 – Para impugnação do edital, qualquer interessado deverá apresentar junto com suas 
razões, os documentos necessários que identifiquem a empresa, bem como que 
identifique suas alegações.  
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1 – Os bens móveis inservíveis somente poderão ser doados, para fins de utilização nos 
chacreamentos localizados no município de Lagoa Formosa/MG, devidamente 
aprovados e registrados nos termos da legislação, com vistas a utilização na iluminação 
pública (uso de interesse social), podendo ser requeridos pelos empreendedores ou pelas 
associações de moradores legalmente constituídas.  
4.2 - Os bens serão doados por ordem de protocolo até o limite de 70 (setenta) lâmpadas 
por interessado e o quantitativo total de 500 (quinhentas) lâmpadas, por ordem 
cronológica de protocolo da documentação completa exigida no presente edital, junto 
ao município de Lagoa Formosa.  
4.3 – Os interessados que preencherem os requisitos necessários, a fim de que sejam 
beneficiários da doação, deverão protocolizar o envelope contendo a documentação 
comprobatória de sua condição, conforme item 5 deste Edital.  
 
5 – DA DATA PARA RECEBIMENTO DO ENVELOPE  
 
5.1 – O envelope lacrado, contendo manifestação de interesse no recebimento dos bens 
móveis inservíveis deverá ser identificado com os termos abaixo: 
  
 
MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA 
 
À Comissão Permanente de Licitação 
Chamamento Público nº 007/2022. 
Documentos para credenciamento 
 
Identificação do interessado: _____________________________________ 
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CHACREAMENTO: ______________________________________________ 
CNPJ: _________________________________________________________ 
ENDEREÇO ____________________________________________________ 
TELEFONE: ____________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________ 
 
 
5.2 – O envelope contendo a documentação necessária deverá ser protocolado no 
prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa, situado na Praça Dona Filomena, nº 2, 
Centro, Lagoa Formosa, e endereçado à Comissão de Licitação, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias a contar da publicação do presente edital.  
5.3 – Dentro do envelope deverá constar a documentação comprobatória da condição 
de participação, conforme o caso, nos termos do item 6 deste Edital e a manifestação de 
interesse dos itens a serem recebidos, informando o quantitativo de lâmpadas a serem 
recebidas em doação, até o limite estabelecido no presente edital por interessado. 
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA  
 
6.1 – Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
6.1.1. Cópia do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
6.1.2. Cópia do Estatuto ou Contrato Social;  
6.1.3. Cópia da ata de fundação, se for o caso;  
6.1.4. Cópia da ata de posse da atual diretoria, se for o caso;  
6.1.5. Certidão negativa de débitos municipal, estadual e federal. 
 
 
7 – DO CREDENCIAMENTO  
 
7.1 – Para participar do Credenciamento, os interessados deverão protocolizar 
tempestivamente o envelope lacrado, conforme descrito no item 5 deste Edital, 
encaminhado à Comissão de Licitação, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da 
publicação deste edital.  
7.2 - Será deferido o Credenciamento a todos os requerentes que atenderem 
integralmente às exigências contidas neste Edital.  
7.3 – O pedido de Credenciamento será indeferido se o requerente não atender a 
qualquer das exigências contidas no presente Edital, sob justificativa fundamentada da 
Comissão.  
7.4 – A Comissão de Licitação poderá, a qualquer tempo, verificar a veracidade das 
informações, bem como solicitar outros documentos ou a reavaliação dos fornecidos.  
7.5 – À medida que os envelopes com a manifestação de interesse forem protocolizados, 
a Comissão de Licitação procederá à abertura e conferência da adequação dos 
documentos necessários e comprovação da documentação que assegure a 
participação no Credenciamento. A fim de sanar eventuais dúvidas, os interessados 
poderão ser chamados a prestar esclarecimento.  
7.6 -  A classificação dos beneficiários será realizada por ordem de protocolo de toda 
documentação em conformidade com as exigências do edital, lavrando a ata de 
aprovação pela Comissão Permanente de Licitação. 
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7.7 – Na hipótese do interessado protocolizar documentação incompleta, será informado 
por escrito pela Comissão Permanente de Licitação, sendo considerado para fins de 
classificação da proposta a data do protocolo da documentação complementar, 
devidamente conferida e aprovada.  
7.8 -  Como critério de desempate a Comissão Permanente de Licitação realizará o 
sorteio, informando a data e hora aos interessados que poderão comparecer ao ato. 
Realizado o sorteio será lavrada a ata, colhendo-se a assinatura dos interessados que 
estiverem presentes.  
 
8 – DOS RECURSOS  
 
8.1 – Os interessados poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da divulgação do resultado do Credenciamento, para interpor recurso 
do indeferimento de seu pedido.  
 
9 – DA RETIRADA DOS ITENS  
 
9.1 – O beneficiário que for credenciado para receber os itens, conforme ordem de 
classificação, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, para assinar o contrato 
e receber o quantitativo descrito manifestação de interesse firmada. 
9.2 - A não retirada no período acima compreendido, implicará em desistência, pelo que 
o Município de Lagoa Formosa repassará o referido quantitativo a outro interessado na 
forma deste edital.  
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Manifestação de interesse no recebimento dos itens;  
Anexo II – Minuta do Contrato de Doação dos Bens Móveis Inservíveis; 
Anexo III - Declaração de recebimento de bens móveis inservíveis;  
10.2 – O interessado é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará na imediata desclassificação ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
 

Lagoa Formosa, 11 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Edson Machado de Andrade 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO RECEBIMENTO DOS ITENS 
 
 
 
_________________________________________________________, CNPJ nº ____________________, 
sediada na _____________________________ __________________________________________, 
neste ato representada por _____________________________________________, portador do 
RG nº _________________ e do CPF nº ______________________, residente e domiciliado na 
________________________, manifesto interesse pelos em receber  ______ itens descritos no 
edital, aceitando-o no estado de conservação que se encontram.  
 
Lagoa Formosa, _____ de ________________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do interessado 
(Assinatura) 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO DOAÇÃO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xxxx/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxxxx/2022  

(PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ao interesse público) 

 

Pelo presente instrumento particular de doação, de um lado o MUNICIPIO DE Lagoa 

Formosa, inscrito no CNPJ n.º 18.602.078/0001-41, com sede na Praça Dona Filomena, 02, 

Centro, Lagoa Formosa/MG, doravante designado (a) DONATÁRIO, e de outro o 

(a)_____________________________________________________________________________________

___,  inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº ______________________ este ato representado por 

______________________________________________________________________________________, 

portador (a) do CPF inscrito sob o nº ________________________________, RG inscrito sob nº 

_____________________, expedido por ___________________,residente ou 

domiciliado(a)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

doravante designado (a) DONATÁRIO(a), têm entre si justo e acertado o presente 

contrato de doação de dinheiro, de acordo com as cláusulas e condições a seguir: 

Cláusula 1ª. Por meio do presente contrato o(a) DOADOR(a), por livre e espontânea 

disposição de vontade, sem coação ou influência, a título gratuito e sem qualquer 

condição, realiza a doação ao(à) DONATÁRIO(a) de xxxxx Lâmpadas, conforme descrito 

no edital.               

Parágrafo único. O(a)  DONATÁRIO (a) declara ter recebido os itens acima descritos.       

Cláusula 2ª. O DOADOR declara ser legítimo possuidor e proprietário dos bens objeto da 

doação, declarados pela Comissão de Avaliação como inservíveis, classificados como 

ociosos e baixados por inutilização.             

Cláusula 3ª. O(a) DONATÁRIO(a) declara que aceita a doação, para que lhe fique 

pertencendo os itens doados, podendo desde já dela usufruir.         

Cláusula 4ª. Cabe ao(à) DONATÁRIO(a) o pagamento de eventuais impostos incidentes 

sobre o recebimento do valor objeto desta doação.           

Cláusula 5 ª. Obriga-se o (à) DONATÁRIO(a) a utilizar os itens objeto da doação com a 

finalidade de substituição das lâmpadas existentes no chacreamento 

______________________________________ regularizado junto ao DOADOR. 
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Cláusula 6ª. Para dirimir eventuais demandas que emanarem deste instrumento, as partes 
elegem o foro da comarca de Patos de Minas – MG com expressa renúncia de qualquer 
outro.                      
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

_________________________,_______de___________________de__________ 

 

________________________________________________ 
(nome do(a) doador(a)) 

________________________________________________ 
(nome do(a) donatário(a)) 

_______________________________________________ 
(nome da testemunha) - Testemunha 
CPF nº (informar) 

_________________________________________________ 
(nome da testemunha) - Testemunha 
CPF nº (informar) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS  
 
 

 
 
O interessado credenciado _______________________________________, inscrito(a) no CNPJ nº 
_______________________, neste ato representado pelo seu representante, o (a) Senhor(a) 
____________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 
____________________ e do CPF nº _____________________________, declara ter recebido, 
nesta data o quantitativo de ______ itens, conforme edital.  
 
 
 
 
 

Lagoa Formosa, _____ de _____________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do interessado 
(Assinatura) 
 

 
 
 
 

  
 

 


