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TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO – CNPq E O
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOADOR
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO CNPq, fundação instituída pela Lei nº 6.129, de 06.11.74, vinculada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, inscrito no CGC/MF sob nº 33.654.831/001-36, com sede no SEPN – Quadra 507 Bloco “B” - CEP 70.740-901 - BRASÍLIA - DF, doravante denominado DOADOR, neste ato
representado por seu Coordenador de Infra-Estrutura -________________, brasileiro, estado
civil, servidor público, inscrito no CPF sob o no
, portador da RG. no
,
residente em Brasília -DF, nomeado pela portaria de nº
, Subdelegação de

competência DAD-

/200_ .

DONATÁRIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes
anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem celebrar o presente Termo de
Doação, nos autos do processo nº XXXXXXXXXXX, que será em tudo regido pelos preceitos
e princípios de direito público e obedecerá, em especial, as disposições constantes dos artigos
1.165 e seguintes do Código Civil Brasileiro, artigo 15 do Decreto nº 99.658 de 30.10.90, do art.
17 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, devendo ser executado com estrita observância das condições
constantes das cláusulas e condições que aceitam e mutuamente se outorgam nos seguintes
termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a doação de bens móveis, no valor total de R$
XXXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXX reais), discriminados abaixo.

N°
1.
2.

EQUIPAMENTO
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL

SÉRIE

PATRIMÔNIO

VALOR

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXX,XX
X.XXX,XX
X.XXX,XX
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se a DONATÁRIA
utilizar todos os bens doados exclusivamente em atividades de apoio, de acordo com suas
finalidades estatutárias.
SUBCLÁULSULA ÚNICA – 0s bens objeto da presente doação serão incorporados ao
patrimônio da DONATÁRIA.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO RECEBIMENTO
Pelo presente termo de doação, a DONATÁRIA recebe do DOADOR, em caráter
definitivo e gratuito, os bens relacionados na cláusula primeira, que estarão à disposição da
DONATÁRIA, após a assinatura deste instrumento e que, neste ato, os aceita nas condições
em que se encontram.
CLÁUSULA QUARTA
DA PUBLICAÇÃO NO D.O.U.
A publicação resumida deste instrumento na Imprensa Oficial, que é condição indispensável
para a sua eficácia, será providenciada pelo DOADOR, até o 5o (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do
parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
.
E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.
Brasília,

de

Pelo Doador

Pela Donatária

de 200

