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ANEXO IV

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM DE CAPITAL

Pelo presente instrumento, o Sr(a). (nome), (nacionalidade, estado civil), sob o CPF nº
XXX.XXX.XXX-XX, RG nº  XXXXXXXXXX, Matrícula SIAPE nº  XXXXX, lotado
no (a)   XXXXX, ora  designado DOADOR;  e  de  outro lado  o  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência e Tecnologia  Baiano –  XXXXX, com sede  (endereço,  nº,  bairro,
cidade,  CEP),  inscrito  no  CNPJ  nº  XXXXX,  doravante  denominado  DONATÁRIO
neste ato representado pelo Sr. Beltrano, Diretor Geral ou representante legal, celebram
o presente TERMO DE DOAÇÃO, sem encargos, sob a forma e condições constantes
nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação dos bens, relacionados no ANEXO I,
referente às aquisições de bens e  equipamentos  realizadas para execução  do projeto
denominado  XXXXX do  Edital  nº  _____/Proex/IF  Baiano,  tendo  por  finalidade  a
utilização pelo DONATÁRIO conforme suas normas.

O  DOADOR  não  se  responsabiliza,  em  hipótese  alguma,  pela  substituição  e
manutenção  ou  reparo  dos  equipamentos,  que  passarão  à  propriedade  exclusiva  do
DONATÁRIO com a assinatura do respectivo TERMO.

O  DOADOR também  não  se  responsabilizará  pela  depreciação,  deterioração  dos
equipamentos, nem responderá por danos que eles eventualmente venham a causar a
terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

O Gestor máximo da unidade designar o setor que será responsável pela utilização e
guarda do material permanente doado.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente TERMO DE DOAÇÃO
em 03 (três) vias de igual teor.

Nome da cidade, dia de mês de ano.

_________________________                        ________________________________
                   Nome                                                                            Nome
       Coordenador(a) do Projeto                          Diretor (a) Geral ou representante legal
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ANEXO I

Constituem objetos do TERMO DE DOAÇÃO os seguintes equipamentos adquiridos

pelo Sr(a).  (nome), (nacionalidade, estado civil), sob o CPF nº  XXX.XXX.XXX-XX,

RG nº  XXXXXXXXXX, Matrícula  SIAPE nº  XXXXX, lotado  no(a)  XXXXX,  ora

designado DOADOR, em favor do DONATÁRIO.

Item (produto) QTDE
Marca e

Modelo

Nº
Documento

Fiscal

Descrição
(características)

Obs: incluir ou suprimir linhas conforme a necessidade.


