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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE EMPRÉSTIMO 

 

Eu,           ______,CPF 

nº______   residente no endereço:   __________________

 _______________________________________________   ___ 

n°   , Bairro  ___________   , na cidade   ___

  , CEP ______________, telefone   para contato:(  )    ___

      , regularmente matriculado(a)  no  Curso: 

       , no Câmpus Bom Jesus da 

Lapa, Responsável legal (menores de 18 anos),    ____________________________ 

email:  _______ Telefone  para  contato:( )  CPF:  ______________________ 

estudante contemplado(a) pelo empréstimo por parte do IFBaiano – Campus Bom Jesus 

da Lapa, composto pelos seguintes itens e acessórios: 

(   )  01 Tablet (descrever equipamento: marca modelo), tombo nº                    ; 

Contendo:  

(   ) carregador 

(   ) cabo(s) 

(   ) outros acessários: _____________________________ 

(   ) 01 notebook, (descrever equipamento: marca modelo),  tombo nº              ; 

Contendo:  

(   ) carregador\fonte 

(   ) cabo(s) 
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(   ) bolsa 

(   ) mouse 

  (   ) outros acessários: _____________________________ 

Declaro assumir total responsabilidade pela posse e uso do mesmo, evitando extravios ou 

danos. Assumo o compromisso de usar o equipamento cedido para fins educacionais. 

Em caso de perda, ou danos ao aparelho ou a seus acessórios,  assumo a responsabilidade 

pelo mesmo, sujeitando aos reparos ou substituição por equipamento de modelo e valor 

similares a depreciação atual do equipamento ou pagar indenização correspondente ao 

valor de mercado na hipótese de perda. 

Ao final de cada semestre\ano letivo, assumo o compromisso de proceder a devolução do 

equipamento aqui descrito, em bom estado de conservação e funcionamento.  

Pelo presente instrumento que assino, nesta data, recebo em mãos o aparelho descrito 

acima e declaro não possuir computador, tablet, notebook ou netbook, e nem condições 

de adquirir no momento um destes equipamentos.  

OBS: É obrigatório portar este documento sempre junto ao equipamento, por se 

tratar de um patrimônio público. 

Bom Jesus da Lapa, [   ] de [  ] de 2020. 

 

Assinatura do Estudante    Assinatura do Responsável  

       (estudante menor de 18 anos) 

 

________________________________________ 

Servidor responsável pela entrega do equipamento 
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