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Orientações para recebimento de Doação de Terceiros
para UFMG

Para  o  recebimento  de  doação  de  equipamentos  de
terceiros para a UFMG, é necessário fazer o Contrato de
Doação de Pessoa Física e/ou Jurídica (em duas vias) para
esta Instituição.

Após a  elaboração e assinaturas por parte da pessoa e/ou
empresa doadora, o contrato devera ser encaminhado para
a Reitoria/UFMG ou PRA/UFMG, para assinatura.

Lembramos,  por  fim,  que  para  registro  patrimonial  do
equipamento, uma via deverá ser enviada a esta SPATR.



T E R M O D E   D O A Ç Ã O

Por este instrumento particular de Doação, eu, inscrito  no Cadastro Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda sob o número                                           ............................,
RG                  , residente à, nº, Bairro, no município de, Estado de, e doravante
denominada DOADORA e a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Autarquia
Federal criada pela Lei Nº 971, de 16 de dezembro de 1.949 e inscrita no Cadastro
Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  número
17.217.985/0001-04,  doravante  denominada  DONATÁRIA,  representada  pelo  seu
Reitor,  firmam  o   presente  Termo  de  Doação  mediante  as  seguintes  cláusulas  e
condições:

I - A Doadora faz a doação a Donatária dos materiais abaixo, oriundos da Nota Fiscal,
em anexo, que passam a fazer parte integrante deste termo de doação.

Quantidad
e

CNPJ Nota Fiscal Material Valor

II – Os materiais objetos da presente doação ficam avaliados, para fins deste contrato,
em R$###(Valor por extenso).

III – Em decorrência deste termo para a donatária a ter uso, posso e propriedade dos
materiais, objetos dessa doação. 

IV - A DONATÁRIA aceita a doação nas condições do presente termo de doação. 

E por estarem de acordo, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Belo Horizonte, de de 20.

_____________________________________________
DOADOR

CPF 

                              ___________________________________________
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Prof. Jaime Arturo Ramírez

Testemunhas:

____________________________________      
Nome e CPF

____________________________________      
Nome e CPF


	T E R M O D E D O A Ç Ã O
	Belo Horizonte, de de 20.
	_____________________________________________
	DOADOR
	CPF
	Prof. Jaime Arturo Ramírez


