
 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E O MUNICÍPIO DE 
ITAGUAÇU. 
 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá – ES, 

CEP: 29645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 36.388.445/0001-38, doravante denominado DOADOR, 

representado legalmente pelo Prefeito Municipal, Senhor HILÁRIO ROEPKE, brasileiro, divorciado, 

advogado, portador CPF nº 527.044.677-49, e RG nº 328.005 ES e de outro lado, o MUNICÍPIO DE 

ITAGUAÇU, inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.451/0001-74, estabelecido na Rua Vicente Peixoto 

de Mello, nº 08, Centro, CEP: 29.690-000, Itaguaçu-ES, representado por seu Prefeito Municipal, 

Senhor UESLEY ROQUE CORTELETTI THON, brasileiro, casado, funcionário público, portador do 

CPF/MF nº 128.904.547-03 e RG nº 2301834 e, neste ato denominado DONATÁRIO, resolvem de 

comum acordo, celebrar o presente Termo de Doação de Equipamentos Agrícolas, conforme 

autorização legislativa nº 2466/2021 e pareceres constantes no Processo administrativo nº 

003697/2021, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 O  objeto do presente Termo é a doação em favor do DONATÁRIO dos bens móveis a seguir 
discriminados: 
I - 01 (uma) máquina de pilar café, marca Palini&Alves, série 980, ano 2009, (patrimônio 16415); 
II - 01 (um) secador de café, rotativo, fogo indireto, Palini&Alves, série 2952, ano 2009, (patrimônio 
16416). 

 
1.2 Os equipamentos acima descritos encontram-se em estado de funcionamento e conservação e 
deverão ser utilizados exclusivamente por Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos. 
 
1.3 Caso o Município de Itaguaçu-ES, ora donatário, não dê aos bens doados a destinação prevista 
no Art. 2º da Lei Municipal nº 2.466/2021 e item 1.2 do presente termo, os mesmos deverão ser 
devolvidos ao Município de Santa Maria de Jetibá- ES, ora doador. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO 
 
2.1 Compete ao Donatário as seguintes obrigações: 

i. Receber, guardar e conservar os equipamentos entregues, juntamente com todos os 
acessórios; 

ii. Responsabilizar-se pelos custos operacionais dos equipamentos, bem como pela 
execução das obras, se houver; 

iii. Executar, às suas expensas, todo e qualquer ato de manutenção e conservação dos 
bens preferencialmente em estabelecimento comercial especializado e autorizado, não 
cabendo indenização pelo DOADOR pelas despesas satisfeitas; 

iv. Responsabilizar-se pelo correto uso dos equipamentos, utilizando-os para atender as 
finalidades do mesmo; 

v. Responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade civil 
ou criminal decorrente do uso dos equipamentos doados; 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 
3.1 Este Termo poderá ser rescindido: 
 
I- Se o DONATÁRIO utilizar-se dos equipamentos para fim diverso do consignado neste Termo; 
II- No caso de o DONATÁRIO deixar de cumprir as obrigações mencionadas neste instrumento. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Os equipamentos serão doados para o atendimento dos objetivos constantes na Cláusula 
Primeira deste Termo. 
 
4.2 O DOADOR, através da Secretaria de Agropecuária, poderá realizar visitas ao DONATÁRIO, 
quando julgar necessário, para verificar as condições dos equipamentos doados e a correta 
destinação do bem doado. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

 
5.1 Fica eleito o Foro de Santa Maria de Jetibá para dirimir as dúvidas ou pendências oriundas do 
presente, com expressa renúncia de qualquer outro mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem de acordo as partes inicialmente nomeadas firmam o presente Termo em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 
 

Santa Maria de Jetibá,  02 de Setembro de 2021. 
 
 
 

                                                 _______________________________ 
HILÁRIO ROEPKE 

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá 
 
 
 

________________________________________________________ 
RAFAELA TESCH 

Secretária de Agropecuária 
 
 
 

___________________________________________________ 
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON  

Prefeito Municipal de Itaguaçu 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1 - _________________________________________ 
 
 
2 - _________________________________________ 


