
                                    CONTRATO DE DOAÇÃO 
CONTRATO CNB ESP 00007728   

 
 
 
 

 

1/ 4 
 

Fernanda Turri 
OAB/SP 227.301  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PREÂMBULO 
Considerando: 
 

1. Que a pandemia da Covid-19 que assola o mundo e em especial o Brasil, o DOADOR, ciente 
de seu importante papel social, preocupado e solidário com a situação delicada que enfrentam todos 
os Municípios do país com o desafio de atendimento ao número de infectados que necessitam de 
atendimento médico, pretende fazer a doação ao DONATÁRIO, que necessita dos recursos ora 
doados; 
 
2. Que tratando-se de doação pura e simples, sem encargos recíprocos, não havendo 
necessidade de procedimento específico, o DONATÁRIO aceita e recebe a doação mediante o 
presente instrumento; 

 
As PARTES resolvem celebrar o Contrato de Doação, nos termos do artigo 583 do Código Civil, nos 
seguintes termos: 

 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
 
1.1.      Constitui objeto do presente Contrato, a doação dos bens devidamente descritos e 
relacionados no Anexo I, que fica fazendo parte integrante deste contrato para todos os fins de 
direito, que perfazem a quantia total de R$ 29.884,42 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e 
quatro reais e quarenta e dois centavos). 

 
 
 

DOADOR: INSTITUTO CENIBRA 
CNPJ: 05.522.474/0001-17 

ENDEREÇO: Rodovia BR-381, km 172, Distrito de Perpétuo Socorro 

CIDADE/UF: Belo Oriente/MG 

ANUENTE: CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A - CENIBRA 
CNPJ: 42.278.796/0001-99 

ENDEREÇO: Rodovia BR-381, km 172, Distrito de Perpétuo Socorro 

CIDADE/UF: Belo Oriente/MG 

DONATÁRIO: MUNICÍPIO DE GONZAGA 
CNPJ: 18.307.421/0001-25 

ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy, 170, Centro 

CIDADE/UF: GONZAGA/MG 
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CLÁUSULA SEGUNDA – FINALIDADE 
 
     2.1.            A presente doação tem por finalidade a utilização pelo DONATÁRIO dos bens doados 

no auxílio às medidas de proteção e combate à pandemia da COVID-19. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DA DOAÇÃO 

 
3.1.        Compete ao DOADOR, a entrega dos bens objeto do Contrato nas condições em que se 
encontram, sem encargos ou condições de qualquer natureza 
 
3.2.       O DOADOR não se responsabiliza por eventuais danos de fabricação ou vícios ocultos dos 
bens doados que não sejam de sua própria fabricação.  
 
3.3.      O DOADOR não será responsável por eventuais despesas de manutenção e assistência técnica 
que venham a ser necessárias posteriormente à efetivação da doação.  
 
3.4.           Compete ao DONATÁRIO utilizar os bens objeto do Contrato em benefício de seus munícipes, 
visando a prevenção e combate à pandemia de Covid-19 e o tratamento dos infectados. 
 
3.5.       Compete ao DONATÁRIO retirar os bens objeto da doação no local e data que serão 
informados pelo DOADOR, que imediatamente passarão a integrar seu patrimônio, tendo sua 
titularidade, posse e uso transferidos, ficando sujeitos á legislação aplicável. 
 
3.6.        O DONATÁRIO deverá suas  adotar suas normas e procedimentos em relação ao recebimento 
e destinação da doação, bem como deverá providenciar a publicação de extrato deste instrumento 
no Diário Oficial, em até cinco dias após sua assinatura, e, ainda, se compromete a publicar em seu 
respectivo site oficial as principais informações contidas nesse termo, incluindo a divulgação (i) das 
partes, (ii) do objeto da doação e (iii) do valor do bem doado. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

4.1      A presente doação realiza-se por livre e espontânea vontade do DOADOR, e são sendo  
ofertados pelo DOADOR sem coação ou vício de consentimento, e não envolvem qualquer conflito 
de interesse por qualquer das partes, ou expectativa de contrapartida, de qualquer natureza, 
estando o DONATÁRIO livre de quaisquer ônus ou encargos, ressalvadas as obrigações previstas 
na Cláusula Terceira. 

 
4.2      O DONATÁRIO é Ente Público sujeito a todas as normas, responsabilidades e 

penalidades inerentes à sua natureza e de suas atividades, incluindo a responsabilidade penal e 
pessoal de seus representantes. Desta forma a correta destinação dos bens doados é de sua inteira 
e exclusiva responsabilidade, ficando desde já expresso e afirmado seu compromisso e obrigação 
de garantir que a destinação final dada ao produto seja atendida conforme o disposto neste 
Contrato, sob pena de que sejam tomadas as medidas judiciais e extrajudicias cabíveis. 

 
4.3.          O DOADOR e a ANUENTE não se responsabilizarão por quaisquer danos causados em    
decorrência das atividades desenvolvidas pelo DONATÁRIO. 

 
         4.5.        A presente doação se faz sem obrigações recíprocas ou encargos para nenhuma das    

PARTES. 
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         4.6.           O DOADOR e a ANUENTE poderão divulgar, por qualquer meio, a realização da doação.     
Se  for necessário  ao DONATÁRIO utilizar logomarca ou razão social do DOADOR ou da ANUENTE  
para  divulgar a presente doação, o DONATÁRIO deverá enviar e-mail para 
comunicacaocorporativa@cenibra.com.br, solicitando autorização específica. É vedada a 
utilização de logomarca e razão social do DOADOR ou da ANUENTE, sem prévia e expressa  
autorização. 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS 

 
   5.1.           O presente termo é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-se as 

Partes por si e seus sucessores, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisão apenas nos 
casos previstos em lei e neste instrumento. 

 
5.2.       A abstenção das partes do exercício de qualquer direito decorrente deste termo ou da 
lei, não importará em sua renúncia, tampouco em novação ou alteração tácita da avença, 
impedidas, assim, as contratantes de invocar tal fato como precedente para a repetição do ato 
tolerado. 

 
5.3.     Quaisquer termos e/ou condições deste termo, ou documentos que o integram, somente 
poderão ser alterados mediante a emissão de termo aditivo contratual, ou outro instrumento que 
lhe faça às vezes, devidamente assinado pelas partes. 

 
5.4.  O DOADOR poderá, a seu critério e por mera liberalidade, sem prévio aviso, realizar 
fiscalizações com o fim de averiguar a devida utilização dos equipamentos e produtos doados, 
podendo ainda realizar reuniões para avaliar eficácia dos mesmos, bem como solicitar informações 
ao DONATÁRIO sobre o seu uso e demais aspectos envolvendo as medidas adotadas. 

 
5.5.         A doação tem o único propósito de ajudar a promover o comabte e a prevenção da COVID-
19, de forma gratuita, sem vinculação político-partidária ou interesses econômicos, sem nenhuma 
expectativa de contrapartida pelo DONATÁRIO. 
 
5.6.     DOADOR e DONATÁRIO declaram que a realização da doação não representa qualquer ofensa 
à legislação brasileira de combate à corrupção e improbidade, incluindo, porém não se limitando, à 
Lei no 8.429/1992, Lei no 12.846/2013 e Código Penal. Ainda, declaram ter agido e comprometem-se 
a agir em estrita conformidade com a referida legislação durante toda a negociação e execução do 
instrumento, sendo esta obrigação extensiva a seus prepostos, inclusive empregados, servidores e 
terceiros envolvidos no processo de doação. 
 
5.7.    Sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis, o descumprimento 
das obrigações previstas nesta Cláusula poderá levar à rescisão unilateral deste Contrato por 
qualquer das partes, sem que seja devida qualquer indenização. 
 
5.8.    As PARTES se comprometem a não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 
vantagem indevida ou qualquer coisa de valor a agente público, ou a terceiros a ele relacionados, no 
que diz respeito ao cumprimento do objeto deste Contrato ou qualquer outra relação envolvendo as 
Partes, para qualquer fim ou efeito. 
 
5.10.      O presente Contrato consituti o único e integral acordo estabelecido entre DOADOR e 
DONATÁRIO no tocante a seus objeto, substituindo e superando quaisquer documentos ou ajustes 
prévios à sua celebração.   
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5.11         Os direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato somente poderão ser cedidos ou 
transferidos, no todo ou em parte, pelo DOADOR com a anuência expressa do DOADOR. 
 
5.12.        O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura, permanecendo 
vigente até que a totalidade dos itens doados por meio deste Termo sejam entregues pelo DOADOR 
e devidamente recebidos pelo DONATÁRIO. 
 
5.13            Caso a doação ultrapasse o limite de isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 
Doação (“ITCMD”) previsto pela legislação do Estado de Minas Gerais, o DONATÁRIO será 
responsável por recolher o imposto, caso não seja formalmente reconhecida como imune ou isenta 
ao ITCMD pela Secretaria da Fazenda Estadual respectiva. 
 

5.13.1         A cláusula 5.13.1 não é condicionante para a realização da doação, servindo 
apenas como demonstração inequívoca da assunção de responsabilidade pelo 
DONATÁRIO, caso seja negada a insenção tributária e/ou o valor dos bens doados ser 
superiror ao limite estabelecido pelo Estado de Minas Gerais, em sua legislação de 
regência que versa sobre o ITCMD. 
 

5.14          O presente instrumento passa a viger na data de sua assinatura por prazo indeterminado. 
 
 CLÁUSULA SEXTA- FORO 
 
6.1 As controvérsias oriundas do presente Contrato e seu objeto serão dirimidas no foro da Comarca 
de Açucena/MG, renunciando as partes, expressamente, a quaisquer outros. 
 
 

 
 

  
Este documento poderá ser assinado de forma eletrônica, sendo este um meio válido e plenamente 
admitido pelas Partes, que reconhecem que o formato possui valor legal, para todos os fins, incluindo para 
comprovação da validade jurídica, integridade e autenticidade. 
 

 LOCAL E DATA DE ASSINATURA 
 

Belo Oriente,  2 de julho de 2021. 
 



 

Prod. Kit Posto de Saúde (municípios com até 4 Postos) 29.844,42R$         

Quant. Equipamentos de proteção - EPI'S Valor Unit. R$ Total R$

1 100 UNID MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNID 24,90                      2.490,00                

2 100 PCT TOUCA PLISSADA PACOTE COM 100 UNIDADES 17,50                      1.750,00                

3 50 UNID FACE SHIELD (MASCARA) 10,90                      545,00                    

4 50 CX LUVA DE PROCEDIMENTO P e M - 50 PARES 77,50                      3.875,00                

5 50 PCT AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 40 - PCT 10 UNID 64,90                      3.245,00                

11.905,00              

Quant. Material de Limpeza

6 5 UNID SABONETE ANTISSÉPTICO GEL SOAP  5L 33,39                      166,95                    

7 10 GAL ALCOOL 70% - LÍQUIDO 5L 33,13                      331,30                    

8 10 GAL ALCOOL GEL 70% 5L 35,70                      357,00                    

9 10 PCT SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS - PCT 100 UNID 23,90                      239,00                    

10 30 PCT PAPEL TOALHA - BRANCO C/ 1000 FOLHAS 7,30                        219,00                    

11 10 UNID DESINFETANTE QUATERNÁRIO HOSPITALAR 5L 14,56                      145,60                    

1.458,85                

Quant. Equipamentos

12 6 CX CAIXA TÉRMICA 26L COM TERMÔMETRO 345,00                    2.070,00                

13 1 UNID CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS 10.000,00              10.000,00              

14 5 UNID OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 141,55                    707,75                    

15 12 UNID TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL 120,00                    1.440,00                

16 2 UNID SUPORTE DE SORO 123,50                    247,00                    

17 2 UNID AMBÚ 189,91                    379,82                    

18 4 UNID APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL 109,00                    436,00                    

19 4 UNID APARELHO DE NEBULIZAÇÃO 300,00                    1.200,00                

16.480,57              
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