ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO.

Procuradoria

TERMO

PGE

Administrativa

DE DOAÇÃO

n" 85/2020

TEIUIO
DE DOAÇÃO CELEBRADO
ENTRE O
ESTADO IM BAHIA, POR INTERi\lf:DIO
DA
SECRETARIA
DA SAÚDE,
E ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ENERGIA
EÓLICA
ABEEÓLlCA
O ESTADO DA BAIIIA. por intermédio da SECRETARIA
IM SAÚDE - SESAB, pessoa
jurídíca de direito público intemo. inscrita no CNPJ/IVIF sob o n" 13.937.13110001-41. com sede
na Avenida Luiz Viana Filho. 4" Avenida. n" 400. Platafonna 6. Lado B. Centro Administrativo
da Bahia. Salvador - Bahia. neste ato representado por seu Secrctúrio. FABIO VILAS-BOAS
PINTO. doravante denominado DONATARIO.
e ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ENERGIA EÓLICA - ABEEÓLlCA, pessoa juridiea de direito privado e sem lins lucrativos.
inscrita no CNPJ/IVIF sob o n" 08.087.674/0001-87. com sede na Av. Paulista. 1337.5" andar.
Conj. 51. CEP 0131 1-200. São Paulo/SI'. neste ato representada por sua Presidente Executiva
ELBIA APARECJI)A
59494701-7

SSP/SP,

KIYOSIII

SILVA GANNOUM,
e do CPF/MF

Y Al\IAi\10TO.

portador

SSP/SP e do CI'F/MF 193.515.648-94,

portadora do doeumento de identidade RG n"

931.879.716-87.
do documcnto

e seu Diretor Téenico
de identidade

SANDRO

RG n" 25.125.725-3

ambos com cl1(kreço eomercialna

Av. Paulista 1337.

5° andar. eonj. 51, São Paulo/SI', doravante designada DOADORA;
Considerando
o controle

a demanda

do Estado da Bahia provocada

e a contenção

de riscos, danos e agravos

pela neeessidadc
à saúde pública

de prevençào.
provocada

pela

pandemia da Doença Infecciosa Viral COVIO-19, quc resultou na dcelaração de Situaçào
de Emergência em todo o telTitório baiano. nos termos do Decreto Estadualn" 19.549, de
18 março de 2020;
RESOLVEM
celebrar o presente TERi\IO
Interesse

n" 01/2020,

CLAUSULA
O objeto
.

r~.

DE DOAÇÃO,

mediante

I'RIi\IEIRA

as seguintes

e1àusulas e condições:

f

do valor pecuniúrio

consiste

na doação

sem õnus ou encar1!OS, peJa
-

de RS5.000,OO (cinco mil reais). depositado

em conta

li.<

ti

~":::7",=,,~:::"!fa

l!'::':.~
__ ••".••~

de

- DO OB.JETO

do 11resente instrumento

DOADORA.

nos termos do Edital de Manifestação

Avenida, nO370, Centro Administrativo

NN.2018.02.000467

da Bahia.

CEP 41.745.005,

Salvador.Ba

• Fone (71) 3115.0492
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ESTADO DA BAHIA
PROCURADORIA
GERAL 00 ESTADO - PGE

Procuradoria

Administrativa

corrente específica de titularidade do Fundo Estadual de Saúde (Lei Estadual n" 6.581,
de 1994), aberta para o fim exclusivo da destinação a que se refere o Edital de
Manifcstação de Interesse n" 0112020, conforme comprovante anexo ao presente Termo.
CLAuSULA

SEGUNDA .. DA VIGÊNCIA

o prazo

de vigência deste Termo tem inicio na data de 17/0412020 c encerramento em
18/04/2020, podendo ser prorrogado por intcrcsse das partes.

CLAUSULA TERCEIRA

- OBRIGAÇÕES

ANTICORRUPçAo

As partes se comprometem a não oferecer. dar ou se comprometer a dar a qualquer
pessoa. ou aceitar ou comprometer-se a aceitar dcqualquer pessoa, seja por eonta própria
ou dc outrem, qualquer doação. pagamento. compensação. vantagens financeiras ou não
financeiras. ou bcneficios de qualquer espécie que eonstituam prática ilegal ou de
corrupção sob as leis de qualquer pais. seja de furma direta ou indiretamente relacionada
ao presente contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, c devem.
ainda. garantir que seus colaboradores c agentes ajam da mesma turma.
CLAUSULA

QUARTA - DA EXTINÇAo

o presente

Termo poderá ser extinto de pleno direito pelo advento do termo final pactuado na
Cláusula Segunda deste instrumento.
CLAUSULA

QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

5.1 Os valores doados estão sendo ofertados pela (}OADORA, sem coação ou vicio de
consentimento, estando <1 DONATARIO livre d~ quaisquer ônus ou encargos.
5.2 A (}OA(}ORA declara que a fonte do recurso a ser doado é licita e idônea, sendo
adquirida com recursos próprios.
5.3 O DONATARIO

declara que aceita a doação em todos os seus termos.

5.4 É vedada a utilização do presente Termo para fins publicitários. ressalvada, após o
depósito. a menção informativa acerca da doação.
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ESTADO DA BAHIA
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GERAL DO ESTADO ~ PGE

Procuradoria

Administrativa

5.5 O presente Termo é firmado em caráter irrcvogávcl e irretratável c não caracteriza
novação, pagamcnto ou transação cm relação a evcntuais débitos da DOADORA.
5.6 O DONATÁRIO providenciará a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente contrato.
E, por estarem assim justos c contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias
dc igual teor e forma na presença das testemunhas quc subscrevcm dcpois de lido c
achado conforme.

aria da Saúde do Estado da Bahia
DOI\'AT ÁRIO
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de Energia Eólihl"~A:BEEõllC'á
DOADORA

Elbia Gannuum

Sandro Kiyoshi Yamamotu

TESTEMUNHAS:
OOCUSigned

DOCUSlgned by:

G

A-...k.

Vo.w...11tl. <;o.JA1 b I
ep63539QflA8456

~

S06CCC91

by:

O~Wu<.
EDF140F

...

Nome: Vanessa Santos da si 1va

Nome: Amanda Gonçalves de oliveira

CPF: 418.923.538-57

CPF: 360.845.328-88
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