
TERMO DE DOAÇÃO CONDICIONADA, SEM ÔNUS OU ENCARGOS 

 

Pelo presente instrumento, BW&P SISTEMAS DE SOLDA E PINTURA LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 19.416.614/0001-87, situada na cidade de Catalão, Estado de Goiás, neste 

ato representada por seu Diretor Financeiro, Sr. Christiano Ribeiro Barbosa, inscrito no 

CPF/MF nº 865.075.831-20, e por seu Procurador, Sr. Everson de Souza Bispo, inscrito no 

CPF/MF nº 119.138.248-61, doravante denominada DOADORA;  

 

Considerando que: 

 

(i) A Nação enfrenta estado de calamidade pública em decorrência do surto mundial do 

Coronavírus (COVID-19), afetando todos os Entes, públicos e privados, e todos os setores 

sociais, com graves impactos tanto na saúde, como na economia; 

(ii) Conforme disposto no título VIII, Capítulo II, Seção II, da Constituição Federal, o 

acesso à saúde deve ser universal, pressupondo a organização das ações e serviços públicos 

de saúdo da participação da comunidade; 

(iii) A DOADORA está sediada no Distrito Mínero-Industrial de Catalão-GO há mais de 

duas décadas, estando intimamente ligada ao desenvolvimento social e econômico local; 

(iv) A DONATÁRIA enfrentará gastos extraordinários para fins de prevenção e cuidados 

dos administrados, tendo sido aberta em seu favor a Conta nº 67.049-9, perante a Agência 

0311-5 do Banco do Brasil; e 

(v) Em atenção a sua Política de integração social, a DOADORA se compromete a doar 

recursos em favor do MÚNICÍPIO DE CATALÃO com propósito específico de auxílio à fazer 

frente às despesas com saúde pública; 

 

A DOADORA se compromete a efetuar a doação mencionada no Considerando IV acima, em 

favor do Município de Catalão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 

01.505.643/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Adib Elias Júnior, 

doravante denominada DONATÁRIA, conforme as cláusulas e condições adiante expostas, e 

em atenção ao disposto no artigo 37, 198, caput, inciso III, e parágrafo primeiro, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal n°13.979/2020, e 

Decreto Municipal nº 2086 de 17 de abril de 2020, sem exclusão das demais normas 

pertinentes do ordenamento jurídico brasileiro; 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A DOADORA assume, em caráter voluntário, o compromisso consistente em doar o valor 

líquido de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) a ser destinado exclusivamente para gastos e 

investimentos na saúde pública, para prevenção e tratamento de infectados pelo COVID-19, e 

medidas correlatas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O valor mencionado no presente Termo será utilizado exclusivamente dentro do fim 

especificado. Para tanto, o Município de Catalão, se obriga a conferir a destinação regular do 

valor doado, a ser empregado observando os deveres de probidade administrativa, tornando 

públicos os documentos comprobatórios do pagamento das despesas que vierem a ser 

suportadas para a finalidade específica.  

 



A presente doação não estabelecerá em favor da DOADORA nenhum encargo ou favor, 

limitando-se a condição estabelecida ao efetivo emprego dos valores no combate e/ou 

prevenção ao COVID-19, tais como definidos pela Organização Mundial da Saúde, Ministério 

da Saúde, Secretaria de Saúde de Goiás, e Secretaria de Saúde de Catalão - GO. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

  

As partes certificam possuir pleno conhecimento de que o presente Termo de Doação possui 

eficácia de título executivo extrajudicial, podendo ser executado imediatamente à constatação 

do seu inadimplemento. 

 

O desvio da finalidade das doações realizadas acarretará, ainda, responsabilização direta dos 

administradores envolvidos no desvio, nos termos da Lei 8.429/1992. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

  

O presente compromisso firmado é irrevogável e irretratável, sujeitando as partes infratoras a 

indenizar todo prejuízo decorrente do desrespeito aos termos do presente. 

 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias do presente Termo de 

Doação é o da Comarca de Catalão, Estado de Goiás, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

O presente Termo de Doação, depois de lido e achado conforme, perante as testemunhas 

abaixo, vai assinado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais. 

 

 

Catalão/GO, 17 de abril de 2020. 

 

 

______________________________ / ________________________________ 

DOADORA: BW&P SISTEMAS DE SOLDA E PINTURA LTDA 

Sr. Christiano Ribeiro Barbosa  / Sr. Everson de Souza Bispo 

 

 

______________________________  

DONATÁRIA: MUNICÍPIO DE CATALÃO  

Adib Elias Júnior 


