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ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO  SEM ÔNUS E SEM ENCARGOS
 

TERMO DE DOAÇÃO  DE CURSOS E
CAPACITAÇÕES VISANDO A
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA
GESTÃO DE PROJETOS E DE OBRAS
PÚBLICAS DE EDIFICAÇÕES E DE
INFRAESTRUTURA, POR MEIO DA
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DA METODOLOGIA DE TRABALHO
DENOMINADA MODELAGEM DA
INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO -
BIM NA SEINFRA E NO DEER-MG,
PARA O DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO BIM, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO DA
[INSERIR ÓRGÃO/ENTIDADE] E A
[INSERIR DOADOR] NA FORMA
ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da [inserir órgão/en�dade] situada na [inserir endereço],
inscrita no CNPJ sob o nº [inserir CNPJ], neste ato representado(a) pelo(a) Secretário(a) de
Estado/Dirigente  Sr(a). [inserir nome completo], portador(a) da Carteira de Iden�dade nº  [inserir RG],
CPF nº  [inserir CPF], doravante denominada DONATÁRIO, e [nome da empresa], situada na
[inserir endereço], inscrita no CNPJ sob o nº [inserir CNPJ], neste ato representado por [inserir nome
completo], portador(a) da Carteira de Iden�dade nº [inserir RG] CPF o nº  [inserir CPF], doravante
denominada DOADOR, celebram o presente Termo, decorrente do processo SEI [inserir nº processo
SEI], que será regido pela legislação vigente e, em especial pelo Decreto Estadual de n° 47.611, de 23 de
janeiro de 2019, com suas alterações posteriores e o ar�go 538 e seguintes do Código Civil, aplicando-
se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é a Doação sem ônus e sem encargos de cursos e
capacitações visando a implantação de melhorias na gestão de projetos e de obras públicas de



edificações e de infraestrutura, por meio da implantação e implementação da metodologia de
trabalho denominada Modelagem da Informação da Construção - BIM na Seinfra e no Deer-MG,
para o desenvolvimento do Projeto BIM, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no
Edital de Chamada Pública  nº 01/2019 e seus anexos, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição. 

1.2. O objeto está detalhado no Anexo I do Edital.

                         

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1.  A prestação dos serviços ocorrerá dentro do período de XX, a par�r da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA PROPOSTA

3.1. O valor da proposta dos bens/serviços doados  é de R$ [inserir valor] [inserir valor por
extenso], conforme declarado nas propostas constantes no evento SEI 1300.01.0002881/2019-38.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Em se tratando de doação de serviços, seus resultados serão incorporados ao
patrimônio do DONATÁRIO, e des�nados para uso do Estado de Minas Gerais após a sua efe�va
entrega.  

4.2. Os serviços doados , estão  sendo doados GRATUITAMENTE estando o DONATÁRIO
livre de quaisquer ônus ou encargos. 

4.3. Os custos decorrentes da prestação dos serviços doados correrão, exclusivamente,
por conta do DOADOR.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE

5.1. A doação objeto do presente termo concre�za-se modo irretratável e irrevogável, sem
ônus, encargos, contrapar�das ou contraprestações pela Administração Publica Estadual.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS

6.1. Os custos decorrentes do serviço doado serão arcados exclusivamente pelo DOADOR.

6.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico-trabalhista, fiscal,
comercial, previdenciária, civil ou de qualquer natureza entre os envolvidos e o pessoal u�lizado
para execução de a�vidades decorrentes do presente Termo.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES JURÍDICOS PESSOAIS

7.1. O DONATÁRIO apresenta neste ato toda a documentação legal comprovando o
atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo.

7.2. O DOADOR apresenta neste ato toda a documentação legal comprovando o
atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo, e declara não
se enquadrar no disposto do art. 20, ambos do Decreto nº 47.611/2019.  

7.3. O doador declara expressamente que os serviços doados não são produtos de crime
ou oriundos de a�vidades ilícitas, sujeitando-se à responsabilização criminal, civil e administra�va no
caso de falsidade da declaração, nos termos do parágrafo único do art. 16, do Decreto 47.611/2019.

 



8. CLÁUSULA OITAVA – DA FINALIDADE

8.1. A finalidade  deste presente Termo de Doação está delimitada conforme a
manifestação de interesse da [inserir órgão/en�dade] conforme documento SEI
n° 1300.01.0002881/2019-38 que integra o presente Termo de Doação.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA 

9.1. As partes tratarão com confidencialidade a todos os documentos, dados e
informações que lhe forem fornecidos:

9.1.1. Os documentos, dados e informações produzidos ou guardados no âmbito
deste Termo de Doação poderão ser disponibilizados, quando caracterizados como públicos,
de forma a�va por meio da sua divulgação espontânea, ou por meio de requerimento
encaminhado à unidade responsável pela tutela da informação solicitada, nos termos do art.
7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

9.1.2. Os documentos, dados e informações de que trata o item 9.1.1 poderão ser
classificados nos termos dos art. 23 e 24 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem
prejuízo das demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de jus�ça.

9.1.3. O DOADOR  não é �tular das informações por ela tratadas e/ou armazenadas. A
liberação de acesso às informações depende de prévia autorização expressa do �tular, nos
termos e limites dispostos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO SELO AMIGO DE MINAS

10.1. Será conferido o Selo Amigo de Minas Gerais, com obje�vo de incen�var e renovar o
interesse da sociedade em colaborar com o Estado, mediante a doação prevista no Decreto
47.611/2019.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES E CONFLITOS DE INTERESSE

11.1. Não serão admi�das propostas de doação  nas seguintes hipóteses:

11.1.1. Apresentadas por pessoas �sicas condenadas por ato de improbidade
administra�va, por crime contra a fé pública ou contra a Administração Pública.

11.1.2. Apresentadas por pessoas jurídicas declaradas inidôneas, suspensas ou
impedidas de licitar e contratar com a administração pública, condenadas por ato de
improbidade administra�va ou condenadas em processo de apuração de responsabilidade
pela prá�ca de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.3. Caracterizado conflito de interesses.

11.1.4. Quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para
fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva, e de serviços por inexigibilidade
de licitação.

11.1.5. Quando o recebimento do bem ou serviço, pela específica situação em que se
encontra, gerar despesas extraordinárias, presentes ou futuras, que tornem an�econômico o
ajuste.

11.2. No caso de doação de serviços que exijam ou somente possam ser aproveitados
mediante o desenvolvimento de sistema eletrônico, este deverá estar incluído na doação.

11.3. Fica vedada a u�lização de serviços doados para fins publicitários.

11.3.1. É permi�da a menção informa�va da doação no sí�o eletrônico oficial do
doador bem como a moção de agradecimento ou menção nominal ao doador.



11.4. É vedada a transferência de recursos da Administração Pública direta, autárquica ou
fundacional do Poder Execu�vo para doador.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENTREGA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1. Ao final do projeto ou entrega do bem será fornecido ao Doador, quando solicitado,
atestado de Capacidade Técnica que comprove a prestação do serviço ou entrega do bem.

 

13. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA DOADORA

13.1. São obrigações da DOADORA:

13.1.1. Cumprir com o ofertado na proposta, conforme Chamamento Público;

13.1.2. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou materiais que envolvam o fornecimento do
bem, serviço ou direito ofertado na proposta;

13.1.3. Executar integralmente o objeto, conforme especificações constantes do Edital de
Chamamento Específico, da legislação em vigor, bem como de acordo com as orientações
complementares da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade;

13.1.4. Manter, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no chamamento precedente;

13.1.5. Indicar, oficialmente, preposto para representar a DOADORA perante a fiscalização da
COMODATÁRIA/DONATÁRIA;

13.1.6. Disponibilizar pessoal qualificado para atender às sugestões e solicitações efetuadas para
adequações necessárias, visando atender as exigências de segurança, confiabilidade e agilidade do
consignante, bem como sua subs�tuição quando no�ficado pela COMODATÁRIA/DONATÁRIA;

13.1.7. Acatar as orientações da COMODATÁRIA/DONATÁRIA, prestando os esclarecimentos e
atendendo às reclamações formuladas;

13.1.8. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Estado
ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações
cabíveis;

13.1.9. Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e prestadores
necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com experiência compa�vel com a
a�vidade a ser exercida, cabendo à COMODANTE/DOADORA responder por todos os custos de verbas
trabalhistas e encargos sociais e fiscais previstos na legislação vigente, sem qualquer responsabilidade do
Estado;

13.1.10. Cumprir as normas regulamentadoras e demais regras de mercado rela�vas aos serviços
objeto do presente ajuste;

13.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro bene�cio de qualquer
natureza, decorrentes da contratação dos serviços, por todos os encargos sociais previstos na legislação
vigente, e por quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregador;

13.1.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da
COMODATÁRIA/DONATÁRIA, ou de terceiros, advindos de imperícia, imprudência ou desrespeito às
normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária. Caso ocorra,
deverá adotar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências determinadas pela
COMODATÁRIA/DONATÁRIA, necessárias ao ressarcimento ou à reposição, conforme o caso, sem prejuízo
das demais sanções, não cabendo a Seinfra qualquer responsabilidade por atos de negligência do pessoal
da contratada durante o horário de trabalho;

13.2. São obrigações da COMODATÁRIA/DONATÁRIA:



13.2.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive
permi�ndo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da COMODANTE/DOADORA nas
dependências dos órgãos ou en�dades do Poder Execu�vo Municipal, quando necessário;

13.2.2. Disponibilizar equipe técnica capacitada para gerar informações necessárias para o bom
andamento da prestação dos serviços;

13.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela DOADORA;

13.2.4. Comunicar à COMODANTE/DOADORA qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento
dos serviços;

13.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através da unidade competente.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

14.1.  Nos procedimentos de doação realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas
as determinações que se seguem.

14.2. O Estado de Minas Gerais exige que os doadores, observem o mais alto padrão de é�ca
durante a doação. Em consequência desta polí�ca, define, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos: 

14.2.1.  “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer
coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de doação;

14.2.2.  “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de
doação em detrimento do donatário; 

14.2.3.  “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou
após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do donatário.    

14.2.4.  “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no processo de
doação;   

14.2.5. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação
ou oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de impedir uma inves�gação do
donatário ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou
conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir
a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou 

14.2.5.1.  agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do donatário ou
outro órgão de Controle de inves�gar e auditar. 

14.3.  O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na
legislação vigente se julgar que o doador, diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá�cas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento de doação. 

14.4.  A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no art.
20  do decreto estadual 47.611 de 2019, deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE
para denuncia à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para adoção das medidas cabíveis.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANTINEPOTISMO 

15.1. É vedado a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.



16.1.  Os casos omissos serão decididos pelo DONATÁRIO, segundo as disposições con�das no
Decreto Estadual nº 47.611 de 23 de janeiro de 2019 e, subsidiariamente nas normas e princípios gerais
dos contratos.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas
Gerais, correrá a expensas do DONATÁRIO, nos termos do Decreto Estadual n° 47.611/2019.

 

18.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

18.1.  As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes do presente instrumento.   

 

 

Marco Aurélio de Barcelos Silva

Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Andrea Heloisa Da Silva Soares, Diretor(a), em
10/03/2020, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10884532
e o código CRC 03A2E58F.

Referência: Processo nº 1300.01.0002881/2019-38 SEI nº 10884532

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

