
 

 

AVISO DE DOAÇÃO DE BENS 

 

O Serviço Social da Industria – SESI DR AP, por meio de sua comissão de patrimônio 

para doação de bens, conforme autorizado pela da Resolução nº 105/2021 - Conselho Nacional 

do SESI, torna pública a doação de 771 itens classificados como: mobiliários, máquinas e 

equipamentos em geral usados, considerados inservíveis para este Regional. 

QUEM PODERÁ RECEBER DOAÇÕES: Entidades assistenciais e de educação sem fins 

lucrativos que estejam com CNPJ ativo. 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO: A solicitação formal de intenção de 

recebimento/doação dos bens deve ser encaminhada ao SESI AP no período de 21 a 

25/02/2022 pelo e-mail sucor@edu.ap.senai.br, anexando os seguintes documentos:  

 Solicitação formal direcionada à Superintendência do SESI Amapá; 

 Cópia do Cartão de CNPJ; 

 Estatuto de Constituição ou documento equivalente; 

 Cópia do RG e CPF do representante legal da entidade assistencial. 

 O critério de classificação das instituições que receberão os itens será por ordem de 

envio da documentação no período estipulado.   

RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DOS ITENS: As instituições contempladas com as 

doações serão responsáveis por fazer a retirada dos bens na Unidade SESI/SENAI Santana 

localizada na Av. B1, nº 50, Bairro Vila Amazonas – Santana /AP e serão entregues no estado 

de conservação em que se encontram. 

 O prazo máximo para a retirada dos bens no endereço supracitado será de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da publicação do resultado que será feita pelo SESI no site www.ap.sesi.br. 

 Caso a contemplada não faça a retirada no prazo estabelecido, os itens serão doados a 

outra instituição participante, desde que esteja com a documentação solicitada regular. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: As instituições participantes referido aviso dispõe dos seus dados 

pessoais e dados sensíveis de acordo com os artigos 7° e 11 da Lei n° 13.709/2018 LGPD, para 

os fins de seleção para recebimento dos bens o que perdurará até a finalização do cronograma. 
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ANEXO 1 – CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA 

Publicação do aviso 17/02/2022 

Período de manifestação de interesse 21 a 25/02/2022 

Divulgação das instituições escolhidas 04/03/2022 

Período de retirada dos bens 07 a 11/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 – LISTA DE BENS - SESI 

ITEM MOBILIÁRIOS 

01 ARMÁRIO  

02 MESA ESCRITÓRIO 

03 CADEIRA ESCRITÓRIO 

04 MESA ESCOLAR 

05 CADEIRA ESCOLAR 

06 BEBEDOURO 

07 ARQUIVO 

08 CENTRAL DE AR 

09 ESTANTE 

10 POLTRONA 

ITEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 

01 IMPRESSORA 

02 MICROMPUTADOR 

03 MONITOR 

04 DVD PLAYER 

05 PROJETOR DE MULTIMIDIA 

06 NOTEBOOK 

07 CAIXA AMPLIFIFICADA 

08 SERVIDOR DE REDE 

09 SWITCH 

10 ROTEADOR 

 

 

Joany Fonseca dos Santos 

Gerente de Infraestrutura Corporativo 

SESI-SENAI/DR-AP 

 


