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A PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições, faz saber, a quem 

possa interessar, que a partir da data da publicação deste edital, estará recebendo 

inscrições de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em doar, para a 

universidade, materiais esportivos, com o objetivo de contribuir para as práticas de 

atividades físicas, esportivas e de lazer, envolvendo todas as pessoas da comunidade 

universitária, promovendo a saúde e bem-estar, favorecendo a socialização e 

contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como direito de todos. 

 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste edital é fomentar a doação de materiais esportivos, novos ou 

seminovos, em condições adequadas de uso, mediante apresentação de proposta. 

 

II - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

2.1 Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no país, pessoa 

jurídica nacional, consórcio liderado por empresa nacional, grupo de empresas 

nacionais e/ou de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras em situação regular no 

país, poderá se habilitar para os fins do presente Chamamento Público, desde que 

apresentados os documentos exigidos e atendidas as demais normas legais e 

preconizadas neste edital. 
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III - DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

3.1 As inscrições poderão ser feitas por meio eletrônico, através do e-mail 

praec@ufla.br, mediante o envio em anexo dos seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchida; 

b) Proposta de doação contendo a descrição, características, quantidade, valor, 

período, bem como outras especificações que permitam a exata identificação dos 

materiais ofertados; 

c) Cópia do R.G. e CPF, se pessoa física; 

d) Cópia de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, se pessoa jurídica; 

e) Declaração informando o valor estimado em mercado dos materiais ofertados em 

doação, caso não se possa aferir esse valor dos demais documentos apresentados. 

 

3.2 Todos os proponentes de doações dos materiais deverão apresentá-los para 

avaliação, quando solicitado pelo Coordenador de Esportes e Lazer da PRAEC. 

 

3.3 No ato da formalização da doação serão solicitados os demais documentos 

pertinentes, e, se for realizada por procurador do Proponente, deverá ser apresentado o 

respectivo instrumento de mandato (procuração) com poderes especiais para praticar tal 

ato jurídico, bem como cópias do R.G. e CPF do procurador. 

 

IV - DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

4.1 As inscrições objeto do presente Edital de Chamamento poderão ser apresentadas a 

qualquer tempo, até 31 de Maio de 2020. 

 

4.2 As comunicações com o PROPONENTE serão realizadas, preferencialmente, por 

intermédio de mensagem endereçada ao correio eletrônico informado na FICHA DE 
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INSCRIÇÃO. 

 

4.3 Eventuais dúvidas ou solicitação de esclarecimentos complementares deverão ser 

encaminhados pelo e-mail  praec@ufla.br. 

 

 

Lavras, 28 de Maio de 2019. 

 

 

João Maurício de Pádua Souza 

Coordenador de Esportes e Lazer 

 

 

Ana Paula Piovesan Melchiori 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
DADOS DO 
PROPONENTE  
 
NOME: 
R.G./CNPJ: 
ENDEREÇO: 
NÚMERO: 
COMPLEMENT
O: BAIRRO: 
CEP: 
MUN
ICÍPI
O: 
UF: 
DDD TELEFONE: 
CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE: 
 
 
 
E, por ser expressão da verdade, declaro que li o Edital de Chamamento Público nº 

01/2019-PRAEC/UFLA, e concordo com todos os seus termos. 

 
 
Local e data: 
 
 
 
 
 

Nome: 
Cargo: 
RG/CPF: 

 
 


