
EDITAL DO AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENS Nº 001/2020

O Conselho Regional de Administração do Distrito Federal – CRA-DF, autarquia publica,
criado pela Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965, alterada pelas Leis nºs 6.642, de 14 de maio 
de 1979, e 8.873, de 26 de abril de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 61.934, de 22 de
dezembro de 1967 é órgão integrante do Sistema CFA/CRAs com autonomia técnica,
administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público, pelas condições
estabelecidas pelo presente Edital e seus anexos, torna público que fará realizar o Desfazimento
de Bens CRA-DF nº 001/2020.

Os interessados na obtenção de doação de materiais permanentes listados no(s) anexo(s)
deste Aviso de Desfazimento deverão observar as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PEDIDO DE DOAÇÃO
1.1 Os pedidos de doação deverão ser dirigidos ao CRA-DF, no email compras@cradf.org.br
e/ou diretoriaadm@cradf.org.br com os seguintes dados:

a) indicação do número deste aviso e,

b) dados pessoais do interessado (endereço, telefone e email).

1.2.Caberá ao servidor registrar, em documento próprio ou no mesmo expediente do pedido,
a data e o horário que foi recebido o pedido de doação.

1.3 O interessado deverá encaminhar juntamente com o pedido de doação os seguintes
documentos:

a) Órgãos da Administração Pública
a.1) Ato de nomeação da autoridade competente para representar o órgão

interessado e habilitado a assinar Termo de Doação;
a.2) Documento de identificação da autoridade a que se refere a alínea “a.1”,

com foto, no qual conste o número do RG e CPF”;
a.3) Declaração expressa quanto à responsabilidade compartilhada pelos bens

doados e que no fim da sua vida útil deverão ser descartados conforme previsto na Lei
12305/2010 e demais instrumentos legais sobre o assunto, conforme descrito no Anexo I deste
Aviso de Desfazimento.

a.4) Declaração expressa quanto à finalidade a que se destinarão os bens
solicitados em doação, bem como quanto ao pleno conhecimento e observação à vedação
prevista no § 10 do artigo 73 da Lei n. 9.504/1997, conforme descrito no Anexo II deste Aviso
de Desfazimento;

a.5) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da instituição pública a
qual o solicitante está vinculado.


