MINISTERIO DA MULHER, DA FAMiLIA E DOS DIRE[TOS HUIVANOS

TERMO DE DOActo COM ENCARGOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO D0 MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS

HUMANOS E 0 (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS.

PROCESSO N9 TERMO DE DOAC^O COM ENCARGOS N9
27606 / 2019
A UNIAO, por interm6dio do MINISTERIO DA MULHER, DA FAMiuA E DOS DIREITOS HUMANOS,

com sede no Setor Comercial
Sul a, Quadra 9, Late C, Ed. Parque Cidade Corporate. Torre A, log andar, Brasilia, DF,
CEP.70.308-200, inscrita no CNP| 23.657.991/0001-85. doravante denominada DOADORA,
neste ato representada pelo (a) Ministro (a) de Estado do Ministerio da Mulher, da Familia e
dos Direitos Humanos, DAMARES REGINA ALVES, brasileiro (a). portador (a) do Registro Geral
ng 4102238 - SSP/DF, inscrito (a) no CPF

sob o nQ 4102238, residente e domiciliado (a) nesta Capital, no uso da competencia
outorgado(a) pela Lei nQ 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no Diario Oficial da Uniao

de 29 de maio de 2003, na Secao I, e nomeada pelo Decreto de 05 de outubro de 2015 Secao 2 -Edicao Especial Edi¢ao nr 0. e PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS com sede

Na (a) Rua Coronel Manoel Maracaja, 07, Centro. Cabaceiras/pb Cep: 58.480-000, CNP|
08.702.862/0001-78. doravante denominada DONATARIA. neste ato representada pelo (a)
Prefeito, TIAG0 MARCONE CASTRO DA ROCHA. brasileiro (a), portador (a) da Carteira de
ldentidade 2998863. inscrito no CPF sob a n9 052.891.034-57, no uso da competencia

outorgada pelo respectivo ato de nomeacao, com fundamento no art. 15, inciso V, do Decreto
in 99.658, de 10 de outubro de 1990, com a redacao dada pelo Decreto in 6.807, de 20 de
abril de 2007, e no art. 17, inciso 11, alinea ''an da Lei nQ 8.666 de 21 de junho de 1993. ten
entre si acordado a presente TERMO DE DOA¢AO COM ENCARGOS, visando o

desenvolvimento de ac6es conjuntas voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares,
conforme as seguintes condic6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0 presente instrumento tern par objetivo a doacao, pelo Ministerio da Mulher, da Famflia e
dos Direitos Humanos, de bens m6veis, cujas caracteristicas constam do Anexo a este Termo,
denominado Resumo Operacional do Termo, para serem utilizados exclusivamente na
execuc5o das atribuic6es legais do(s) Conselhos Tutelares do Municipio Cabaceiras
DONATARIO,

PAR^GRAFO ONICO - 0 ahex® 6 parte ihtegrante e indissoci5vel deste
Termo,

CL^USULA SEGUNDA - DA DESTINAC^O E UTILIZAC^O DOS DENS

Os bens doados somente poderao ser destinados aos fins de interesse
social previstos neste Termo, sendo a sua utilizacao restrita pelo (s)
Conselhos Tutelares do Municfpio DONATARIO para a exclusiva execucao
das suas atribuic6es legais.

CL^USULA TERCEIRA - DAS OBRIGAC6ES E RESPONSABILIDADES DA
DONATARIA
A DONATARIA obriga-se a:

a. Encaminhar documentos, formularios. comprovantes e quaisquer outras

pecas necessarias a instrucao do processo de doacao que forem solicitadas
pela DOADORA;

b. Fazer constar do seu planejamento orcament6rio e financeiro recursos
destinados a manutencao dos bens constantes no anexo;
c. Realizar, periodicamente, as manutenc6es preventivas previstas no Manual
de cada bern;
d. Realizar os reparos eventualmente necessarios, assegurando que a
utiliza¢ao dos bens constantes no anexo pelo Conselhos Tutelares seja
ininterrupta;

e. Manter as condic6es de cobertura da garantia de 12 (doze) meses do bern;
f. Manter o (s) bern (ns) sob sua responsabilidade em local seguro e assumir, a

partir da data do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e
administrativas que recaiam sobre o (s) bern (ns) doado (s), desonerando a

DOADORA de quaisquer responsabilidades;

9. Remeter a DOADORA, sempre que solicitado, os comprovantes de
pagamentos e os documentos comprobat6rios da realizacao das
manutenc6es;
h. Sujeitar-se a fiscalizacao da DOADORA relativamente ao uso do (s) bern (ns)
constante (s) no anexo pelo (s) Conselhos Tutelares e as suas condic6es de
manutencao mecanica e documenta[:
i, Fiscalizar o uso, a guarda e a conservacao do (s) bern (ns), bern como nao
onerar, nem alienar;
j. Instalar o sistema SIPIA WEB no (s) Conselhos Tutelares, para registrar e
gerenciar localmente as informac6es dos atendimentos realizados pelos
conselheiros tutelares;

a. Promover, periodicamente, a inscricao dos conselheiros tutelares nos cursos
de formacao continuada das Escolas de Conselho, conforme a oferta de
vagas disponibilizadas pela DOADORA;

• Disseminar as ac6es da Campanha Nacional de Protecao Integral de Criancas

e Adolescentes por meio de impressao e/ou veiculacao de pecas da campanha
disponibilizadas pela DOADORA;

• Restituir o (s) bern (ns) objeto deste Termo a DOADORA, a 6rgao ou entidade
indicada por esta, caso a DOADORA ou 6rgao de controle apure a utilizacao

dos bens doados em desacordo com este Termo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAC®ES E RESPONSABILIDADES DA
DOADORA
A DOADORA obriga-se a:

a. Doar o(s) bern (ns) em perfeitas condic6es de uso;
b. Proceder as ac6es de fiscalizacao junto a DONATARIA a respeito da utilizacao

e das condi¢6es de manuten¢ao do(s) ben(ns) constantes no anexo;

CL^USULA QUINTA - DA REVOGActo TOTAL OU PARCIAL

Em caso de constatacao, pela DOADORA ou pelos 6rgaos de controle
externo, de nao utiliza¢ao do bern doado para os fins e na forma a que se

prop6e a presente DOA¢AO, sera promovida a revogacao parcial ou total
deste Termo de Doacao com Encargos, estando reservado a DOADORA o
direito de reclamar a restituicao do (s) bern (ns) doado (s) e realoca-Io (s)
em outra instituicao previamente indicada, sem direito de indenizac5o a
DONATARIA.

CLAUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

lncumbe a DOADORA exercer as atribuic6es de acompanhamento,
fiscalizacao e avaliac5o do cumprimento das obrigac6es da DONATARIA

constante deste Termo, podendo firmar parcerias com outros 6rgaos e
entidades para o exercicio das atribuic6es previstas nesta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A DONATARIA devera apresentar, sempre que
solicitada pela DOADORA, todos os documentos referentes ao(s) Bern (ns),
para que a DONATAR]A determine, quando necessario, as providencias as
serem adotadas para a adequa¢ao a este Termo, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da constata¢ao do fato, ou para a aplicacao das penalidades
previstas na legislacao vigente.

CL^USULA SETIMA -DO RECEBIMENTO DOS DENS

A DONATARIA, por interm6dio deste instrumento, atesta, plena e
irrestritamente, o recebimento de todos os bens arrolados no Anexo.

CLAUSULA OITAVA -DA PUBLICACAO

A DONATARIA devefa providenciar a publicacao de extrato deste Termo de
Doacao com Encargos no respectivo Diario Oficial, onde houver, ou em
peri6dico de grande circulacao no Municipio, remetendo c6pia a DOADORA

no prazo de 15 (quinze) dias contados da' data de assinatura do
instrumento.

CL^USULA NONA - DA CONCILIAC^O E DO FORO

As partes comprometem-se a submeter eventuais controv6rsias,
decorrentes do presente ajuste, a tentativa de conci[iacao perante a
Camara de Conciliacao e Arbitragem da Administracao Federal da
Advocacia-Gerarda Uniao, nos termos do art.11 da Medida Provis6ria ng
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art.18, inciso Ill, do Anexo I ao
Decreto nQ 7.392, de 13 de dezembro de 2010._N5o Logrando exito a

conciliacao, sera competente para dirimir as quest6es decorrentes deste
instrumento, o foro da |ustica Federal, Secao judici5ria do Distrito Federal,
por forca do inciso I do art. 109 da Constituicao Federal.

Fica eleito o Foro do Supremo Tribunal Federal para dirimir quaisquer
ddvidas ou litfgios decorrentes da interpreta¢ao e aplicacao dos encargos

previstos nesta DOACAO, com rent]ncia expressa de qualquer outro.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Doacao
com Encargos em
2 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus
sucessores, na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que
surtam+ todos os efeitos de direito.

Brasflia (DF}

de

de 2019.

DAMARES REGINA ALVES
Ministro(a) de Estado-Chefe do
Ministerio da Mulher, da Famflia e dos Direitos Humanos

TESTEMUNHAS

Nome:
CPF:

Assinatura:

Nome:
CPF:

Assinatura:

ANEXO
RESUMO OPERACIONAL DO TERMO
Ouadro 1 - Infomap6es d® d®natari®
Municipio: Cabaceiras
Estad®: PB
None do Prefeito: llAGO MARCONE CASTRO DA ROcllA
None do resp®nsavel pela retlrada: JOSE ITAMAR MARACAjA RAMOS
Telefoh® de contato: (83) 3356-1117
E-mail: itamar.brj@gmail.com

Ouadro 2 - Deseri€5® do C®mpufad®r
Microcomputador Lenovo. Thinkcentre M920s. Processador lntel Core i5-8500, Mem6ria RAM
de 8 GB tipo DDR4, SSHD ITB. Wireless, Mouse. Teclado, Monitor AOC LED 22PIE 21.5?,
Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional ? 64 bits, Microsoft Office Home &
Business 2016. Garantia 48 (Quarenta e oito) meses, ONSITE.

Ouadro 3 - Intorrna€6es do{s| bemtns) d®ad®ts}
Computador adquirido no ^mbito do Contrato 48no18, celebrado entre o Ministerio dos
Direitos Humanos e o(a) NORTHWARE

Ndmero identificador

Valor unifario

COM-03529

R$ 6.299,00

COM-03528

R$ 6.299,00

COM-03530

R$ 6.299,00

COM-03532

R$ 6.299,00

COM-03531

R$ 6.299,00

Quantidade: 5

Valor Total: R$ 31.495,00

