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TERMO DE ADESÃO E COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 

RODAS 

 

A FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 71.727.887/0001-62, sediada na Rua Demar Tozzi, nº 340, Bairro São Joaquim, 

Franca – SP, doravante denominada FEAPAES-SP, e de outro lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o número 

__________________________, com sede na (ENDEREÇO): __________________________________, 

(CIDADE) __________________________________, (telefone) _______________________, doravante 

denominada APAE DE ____________________________________,  tem em entre si ajustado o 

presente TERMO DE ADESÃO E COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE 

RODAS, mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. O presente termo tem como OBJETO a regulamentação para aquisição de cadeiras de rodas 

doadas pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimo Dias. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA APAE  

 

2. A APAE se compromete a cumprir as seguintes obrigações: 

 

2.1. Identificar no seio da sociedade pessoas comprovadamente carentes que necessitem de 

cadeiras de rodas para locomoção, encaminhado a FEAPAES-SP relação nominal dos interessados, 

contendo nome completo, filiação, endereço, idade, sexo, peso e altura; 

 

2.2. A APAE por meio de sua equipe multidisciplinar ficará responsável pela triagem das pessoas 

com deficiência que efetivamente necessitem do equipamento, encaminhando à FEAPAES por 
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correspondência física ou eletrônica, a relação nominal dos candidatos, acompanhada das respectivas 

prescrições técnicas compreendendo, mais não se limitando, a idade, o peso, o tipo de necessidade e 

demais informações que considerar relevante, por meio dos formulários que serão encaminhados pela 

FEAPAES; 

 

2.3. Certificar-se a respeito da prescrição e da futura dispensa do uso de cadeiras de rodas, por 

meio de profissionais da área da saúde, através de avaliações física, cognitiva e visual; 

 

2.4. Dar treinamento e instruções de uso para o donatário e/ou familiares, orientando quanto à 

correta utilização do equipamento, as medidas de segurança e os eventuais riscos, de acordo com as 

normas técnicas aplicáveis; 

 

2.5. Obter dos donatários e/ou representante legal, recibo de entrega do equipamento, mantendo-o 

em arquivo pelo prazo de 3 (três) anos; 

 

2.6. Recolher os equipamentos que eventualmente não forem retirados pelos donatários, zelando 

pela guarda dos mesmos, bem como pela posterior e correta destinação, impedindo a venda, empréstimo, 

arrendamento, dação ou qualquer outro meio de disposição que contrarie os propósitos desse projeto; 

 

2.7. Fornecer para a FEAPAES-SP, a cada entrega de doações das cadeiras de rodas, fotografia de 

pelos menos 5 (cinco) donatários recebendo o equipamento, bem como um breve relato do histórico 

pessoal e familiar do donatário, contendo uma mensagem a respeito do impacto na vida social e uma 

autorização das imagens para fins institucionais; 

 

2.8. Intermediar os interesses dos donatários junto ao fabricante do equipamento, notadamente no 

que diz respeito aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como a observância e 

cumprimento dos prazos de garantia do bem, fixados pelo fabricante como sendo de 3 (três) anos para 

defeitos de natureza estrutural e, 1 (um) ano para demais componentes, contados da data de fabricação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA FEAPAES 

3. A FEAPAES se compromete em receber as triagem da equipe multidisciplinar da APAE e 

encaminhar as solicitações realizadas por meio dos formulários para a Associação Brasileira da Igreja de 
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Jesus Cristo dos Santos dos Ultimo Dias que após prévia aprovação, total ou parcial dos pedidos, fará 

encomenda dos equipamentos junto ao fabricante, para manufatura e entrega no local a ser definido por 

pela Associação, que poderá ser na Capela da Associação mais próxima da APAE ou que melhor lhe 

convier. 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS 

 

4. Considerando que o presente termo tem por essência a voluntariedade e mutualidade, a 

realização das doações ficará a critério da Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Ultimo Dias, que definirá a quantidade de equipamentos a serem doados, a periodicidade com que o 

programa ocorrerá, o prazo de vigência, e todas as demais condições acessórias do projeto; 

 

4.1. A data e local da entrega dos equipamentos será previamente informada a FEAPAES, que 

entrará em contato com a APAE informando da convocação dos interessados para, no dia e hora 

designados, comparecerem para receberem a doação. 

 

4.2. Qualquer alteração ao presente instrumento somente será válida quando realizada por escrito e 

assinada pelos representantes legais das partes, mediante aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

 

5. O presente termo terá vigência por prazo indeterminado enquanto perdurar o Termo de 

Cooperação firmado entre a FEAPAES e a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Ultimo Dias, a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 

6. Este termo poderá ser rescindido por qualquer uma das partes devendo a outra parte ser 

comunicada com antecedência mínima de 30 dias, ou enquanto perdurar o Termo de Cooperação firmado 

entre a FEAPAES e a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimo Dias.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OMISSÃO E DO FORO 
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7.1 As eventuais omissões, dúvidas ou controvérsias, quanto à interpretação ou cumprimento do 

presente termo, serão resolvidas de comum acordo entre as partes. 

 

7.2 As partes elegem o foro da Comarca de Franca para dirimir eventual controvérsia, diferença ou 

reclamação acerca do presente termo. 

 

E por acharem justas as suas cláusulas acima estipuladas, as partes firmam o presente Instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para os devidos efeitos legais. 

 

 Franca, ____ de ___________ de 2016. 

 

 

_____________________________________________ 

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

_____________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE _______________________________ 
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