
 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

EDITAL Nº 01/2014 

DESFAZIMENTO DE BENS PÚBLICOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23447.000842/2013-41 

 

 

 

 

Termo de Doação de bens públicos que entre si 

celebram, o Núcleo de Hospital Universitário – 

“Maria Aparecida Pedrossian” da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares/MEC, e 

......................................ENTIDADE .................. , na 

forma ajustada abaixo: 

 

O Núcleo de Hospital Universitário – “Maria Aparecida Pedrossian” da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares/MEC, instituição jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

15.461.510/0002-14, com sede na Avenida Senador Filinto Muller nº 355, Vila Ipiranga – 

Campo Grande/MS, doravante denominado de DOADOR, neste ato representado pelo 

Superintendente, Dr. CLÁUDIO WANDERLEY LUZ SAAB, CPF/MF nº 367.584.341-68, 

nomeado pela Portaria nº 76, de 23 de dezembro de 2013 da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares -  EBSERH, e de outro lado a ____, sediada na rua ____, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº _____, doravante denominada de DONATÁRIA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) 

__________, que tem entre si celebrado o presente TERMO DE DOAÇÃO, considerando o que 

constam nos autos do Processo Administrativo nº 23447.000842/2013-41, bem assim nas 

cláusulas seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 

 

A alienação de bens móveis do acervo patrimonial do Núcleo de Hospital 

Universitário – “Maria Aparecida Pedrossian” da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares/MEC, fundamenta-se nos termos dispostos no Decreto nº 99.958-PR, de 

30.10.1990, na Lei nº 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 205/88-SEDAP/PR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente Termo refere-se à alienação de bens móveis, na forma de 

doação, considerando estarem presentes razões de elevado interesse social e considerando ainda 

a  ociosidade, inservíbilidade e condições antieconômicas de recuperações estruturais. 

 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO BEM FISICO-FINANCEIRO 

 

Item Ficha 

patrimônio 

Características do bem Estado 

Conservação 

Valor – R$ 

01  Cama hospitalar estrutura metálica pintada 

com dispositivos fawler, manivelas, 

rodízios e proteções laterais. 

  

02  Cama hospitalar estrutura metálica pintada 

com dispositivos fawler, manivelas, 

rodízios e proteções laterais. 

  

03  Cama hospitalar estrutura metálica pintada 

com dispositivos fawler, manivelas, 

rodízios e proteções laterais. 

  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Soma a importância de ________________, o valor financeiro 

corresponde à doação dos bens móveis acima. 

 

CLAUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE 

 

O DOADOR legítimo proprietário, declara que os bens foram adquiridos na 

forma da Lei nº 8.666/93, e que não há quaisquer gravames financeiros capaz de inviabilizar o 

objetivo da alienação. De forma que os bens estão desembaraçados para o processo de doação, 

visto que para o mesmo, estão ociosos, inservíveis e com recuperações antieconômicas, 

repassando-os a DONATÁRIA que passa, doravante, ter o domínio e o direito de posse. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ACEITAÇÃO, DESTINAÇÃO E REVERSÃO 

 

A doação ora efetivada é aceita pela DONATÁRIA, nas condições estipuladas, 

que promete cumpri-la fielmente, ainda comprometendo-se a arcar com as responsabilidades das 

remoções dos bens no prazo estabelecido pelo DOADOR. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os bens se destinarão, exclusivamente, para serem utilizados nas 

atividades especificas da DONATÁRIA. A não obediência provocará a reversão sumária da 

doação para o Núcleo de Hospital Universitário, de acordo com os termos dispostos no Art. 17, 

Inc. II, Alínea “A”, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO RECEBIMENTO 

 

Pelo presente Termo de Doação, a DONATÁRIA recebe do DOADOR, nos 

termos da Cláusula Terceira, os bens referentes ao lote nº ____ que após assinatura deste 

instrumento os aceitam nas condições em que se encontram. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 



 

 

 

A síntese deste Termo de Doação será publicada no sitio eletrônico 

www.nhu.ufms.br, condicionando a eficácia do processo de alienação de bens públicos. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo de Doação, as 

partes elegem o foro da comarca de Campo Grande – MS. 

  

E por estarem justas e acertadas, para que se produzam os efeitos legais, 

firmam as partes o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Campo Grande – MS,      de                    2014. 

 

 

 

 

DOADOR                                                                   DONATÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

_______________________              _________________________________ 

 

 

 

 

 


