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TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, a (ENTIDADE/INSTITUIÇÃO), inscrita no CNPJ sob o n°. XXXXXXX,
estabelecida à Rua XXXX, representada pelo Sr.(a)XXXXXXXXXX, residente (endereço
completo), portador da CI n°. XXXXX, CPF XXXXXXXXX,ora designado DOADOR; e de outro
lado o MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO inscrito junto ao CNPJ-MF sob o nº
28.606.630/0001-23, com sede na Av. Alberto Braune, nº 225, Centro, Nova Friburgo, neste
ato representado pelo Sr.(A) Secretário (a) Municipal de Cultura (nome do(a) secretário(a)
doravante denominado simplesmente de DONATÁRIA, celebram o presente TERMO DE
DOAÇÃO, para realização de evento gratuito, sob a forma e condições constantes nas
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a doação de (descrição do bem), no valor de
R$ (valor por extenso), sendo o DOADOR seu senhor e legítimo possuidor, conforme
demonstra a nota fiscal Nº XXXX, anexada a este TERMO DE DOAÇAO.

Parágrafo Único: O referido bem se encontra na posse do DOADOR, livre de qualquer ônus
ou defeito que possam inquiná-lo de inutilidade ou viciar este negócio jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DOADOR
O DOADOR, por sua livre e espontânea vontade, sem influência de quaisquer fatores
exógenos ou endógenos sobre sua manifestação volitiva, doa à DONATÁRIA, sem nenhum
encargo, o bem descrito na cláusula anterior, transferindo de imediato sua titularidade,
posse, uso, gozo e fruição, bem como todos os direitos e deveres inerentes.
Parágrafo único: O doador também não se responsabilizará pela depreciação e deterioração
do bem doado..

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DONATÁRIA
§1º. No caso de bens duráveis, caberá à SMC solicitar ao Patrimônio a devida inclusão do
bem doado ao cadastro patrimonial do Município.
Parágrafo Único: A DONATÁRIA aceita a doação expressa neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA FINALIDADE
Os equipamentos, objeto da presente DOAÇÃO, destinam-se a atividades de uso ou
manutenção dos equipamentos culturais ou setores da Secretaria Municipal de Cultura.

E, por estarem justos e acordados, assinam as partes o presente TERMO DE DOAÇÃO em 02
(duas) vias de igual teor.

Nova Friburgo, XX de XXXX de XXXX.

Doador(a) Donatária


