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TERMO DE DOAÇÃO 
 

TERMO DE DOAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CÂMPUS 

VOTUPORANGA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITURAMA  

 

Pelo presente instrumento, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0018-
03, com sede na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, n. 3014, na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, Marcos Amorielle 
Furini, brasileiro, servidor público federal, portador do CPF nº 224.081.918-90, ora 
designado DOADOR, e de outro lado, a entidade beneficiada SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITURAMA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.457.242/0001-
74, com sede na Rua Elias Tolentino de Almeida, 4098, na cidade de Iturama, Estado de 
Minas Gerais, neste ato representada por Rejane Queiroz, brasileira, Secretária Municipal 
de Sáude, portadora do CPF nº 490.802.886-91, doravante denominada DONATÁRIO, 
têm entre si celebrado o presente TERMO DE DOAÇÃO, sob a forma e condições 
constantes das seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 

 
O presente instrumento tem por objeto a doação de 100 (cem) protetores faciais (Face 
Shield). 
A doação tem por finalidade a utilização dos protetores faciais pelos profissionais que 
atuam na Secretaria Municipal de Sáude de Iturama durante a pandemia de Covid-19. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
O DONATÁRIO compromete-se a destinar os bens conforme orientação da equipe técnica 
designada pelo DOADOR. 

 
O DONATÁRIO, em observância à Cláusula Primeira do presente termo, responsabiliza-
se por: 

 
a. Assumir custo operacional da retirada dos protetores faciais (Face Shield), de acordo 
com parâmetros técnicos; 

 
b. Utilizar os protetores faciais (tipo Face Shield) estritamente para os fins indicados na 
cláusula primeira. 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS 

 
Os custos com remoção do produto doado serão arcados exclusivamente pelo 
DONATÁRIO. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO 

 
O DONATÁRIO, por intermédio deste instrumento, atesta, plena e irrestritamente, o 
recebimento de todos os bens/serviços arrolados na Cláusula Primeira deste termo. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Em caso de constatação, quanto da não utilização do bem/serviço doado para os fins e forma 
a que se propõe a presente doação, poderá ser promovida à revogação deste termo, com 
comunicação prévia sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

O presente Instrumento não envolve transferência de recursos financeiros entre DOADOR 
e DONATÁRIO, não sendo gerada receita a qualquer um dos partícipes. 

 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

 

Para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Instrumento, não resolvidas 
amigavelmente pelos partícipes, fica eleito o Foro da Justiça Federal. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo, em duas vias de igual teor e 
forma, que depois de lido e achado conforme, para um só efeito segue assinado pelo 
DOADOR e DONATÁRIO. 

 

Votuporanga, 01 de junho de 2020. 

 
 
 
_______________________________________             _________________________________________ 

Marcos Amorielle Furini                                     Rejane Queiroz                                                                                                                             
Diretor-Geral                                       Secretária Municipal de Saúde 

IFSP – Câmpus Votuporanga                              Secretaria Municipal de Saúde de Iturama 
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