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1. Objetivo 

Estabelecer procedimentos e regras que devem ser realizadas quanto ao processo de doação de bens 

móveis para a EPE.  

 

2. Campo de Aplicação 

Aplica-se a todas as áreas da EPE. 

 

3. Definições e Siglas 

3.1. Definições 

Bens patrimoniais – É todo e qualquer patrimônio que pode ser convertido em dinheiro. 

Doação – É a modalidade de aquisição em que bens são recebidos gratuitamente de entidades 

públicas ou privadas, mediante termo específico. 

Doador – Pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, organização não governamental, sem fins 

lucrativos ou instituição pública que, por liberalidade, transfere bens para a EPE sem ônus.  

Incorporação – É o registro de um bem no sistema de controle do patrimônio da EPE, decorrente de 

compra, cessão, doação, transferência, avaliação ou permuta, com a consequente variação positiva no 

patrimônio institucional.  

Recebimento – É o ato pelo qual o bem patrimonial é entregue a EPE em local previamente designado, 

não implicando em aceitação, transferindo apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do 

material do fornecedor à área recebedora.  

Termo de Doação– É o documento hábil para o recebimento dos bens adquiridos por doação, permuta 

ou cessão. 

 

 

3.2. Siglas 

Não se aplica 
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4. Documentos de Referência  

• Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. Regulamenta, no âmbito da Administração Pública 

Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de 

material. 

• Pronunciamento Técnico CPC 13, de 05 de dezembro de 2018. Adoção Inicial da Lei n. 11.638/2007 

e da Medida Provisória nº 449/2008.  

• Norma de Gestão Patrimonial NOG-DGC-013 de 04 de fevereiro de 2016. 

 

5. Descrição 

5.1 – Detalhamento 

5.1.1 - O procedimento para doação de bens à EPE contempla as etapas: 

a) Divulgação das necessidades; 

b) Manifestação de intenção de doação; 

c) Análise; 

d) Doação; 

e) Publicação.  

5.1.2 – Doações à EPE se darão mediante a instrução de processo administrativo específico e serão de 

livre acesso público. 

5.1.3 – As doações poderão ser realizadas no todo ou em parte. 

5.1.3 – A doação de bens por instituições públicas observará a legislação específica vigente.  

 

5.2 – Divulgação das necessidades 

5.2.1 – A EPE divulgará, anualmente ou conforme a necessidade, no seu sítio eletrônico a lista de 

necessidades contendo a identificação do bem, as características mínimas e a quantidade necessária. 

– As informações complementares, tais como: descrição da necessidade, motivação, justificativa e 

aplicação do bem doado poderão ser obtidas por meio de ofício endereçado ao Diretor de Gestão 

Corporativa no endereço Avenida Rio Branco, 1, 9 andar, Centro. Rio do Janeiro/ RJ.   
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5.3 – Manifestação de intenção de doação  

5.3.1 – O Doador que desejar doar bens à EPE deverá encaminhar a Manifestação de Intenção de 

Doação de Bens (anexo I) contendo sua identificação, a relação de bens com descrição sucinta de suas 

características, quantidade, valor unitário e condição de operação (se novo ou usado). 

5.3.2 – Se o Doador for entidade privada deverá anexar ao documento “Manifestação de Intenção de 

Doação de Bens” cópia dos atos constitutivos da empresa (estatuto, contrato social), composição 

societária, CNPJ e comprovação de representação legal. 

5.3.3 – No caso de Doador pessoa física deverá anexar ao documento “Manifestação de Intenção de 

Doação de Bens” cópia da carteira de identidade e CPF. 

5.3.4 - A EPE divulgará em seu site a manifestação de intenção de doação do Doador informando os 

dados de identificação da instituição privada e/ou pessoa física e relação dos bens.  

5.3.5 - No caso de doação de bens usados, o Doador deverá encaminhar um termo de compromisso 

que os bens estão em perfeito estado de conservação e uso, acompanhado de documento hábil de 

avaliação comercial da cada bem (Nota fiscal de aquisição ou de transferência, cópia de registro 

contábil com depreciação, declaração da instituição doadora acerca da valoração do bem a preços de 

mercado).  

5.3.6 - No caso de doação de bens novos – adquiridos pelo Doador– os mesmos deverão estar 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal em nome da instituição doadora. 

 

5.4 – Análise 

5.4.1 - A EPE fará análise da conveniência e da oportunidade do recebimento dos bens a serem 

doados, verificando a inexistência de conflito de interesse  

5.4.2 – A EPE verificará a qualidade dos bens e sua condição de uso visando à utilização efetiva para 

os fins a que se destinam. 

 

5.5 – Doação  

5.5.1 - Após a análise das características dos bens e de sua condição de uso, a EPE emitirá o Termo 

de Doação (anexo II) constando assinatura dos representantes da EPE e do Doador.  

5.5.2 - A EPE poderá constituir Comissão para valoração de bens a preços de mercado para fins de 

registro nos sistemas de gestão patrimonial e contábil. 
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5.5.3 - Após o recebimento dos bens, a EPE procederá a sua incorporação ao patrimônio da EPE, 

registros contábeis pertinentes e a distribuição entre as áreas usuárias. 

5.5.4 - Todos os bens objeto de doação à EPE, novos ou usados, deverão, sempre que possível, estar 

acompanhados de manual do usuário, folders, catálogos, desenhos, folders descritivos, etc. 

5.5.5 - A instituição doadora será responsável pelo transporte dos bens até o local de recebimento dos 

bens. . A EPE poderá arcar com os custos de transporte, a seu critério, em conformidade com a 

disponibilidade orçamentária. 

 

5.6 – Publicação 

5.6.1 – A EPE publicará no seu sítio eletrônico a relação de bens doados, juntamente com a 

identificação dos doadores e os valores. 

5.6.2 - As doações recebidas no exercício terão seus registros contábeis conforme orientação da 

legislação em vigor e serão objeto de destaque em notas explicativas nas demonstrações financeiras do 

período. 

 

6. Disposições Gerais 

6.1 - As alterações, casos omissos ou excepcionais referentes a este Procedimento, serão submetidos à 

aprovação do Diretor da Diretoria de Gestão Corporativa – DGC. 

6.2 - Este Procedimento entra em vigor em 07/06/2017, conforme deliberação da Diretoria de Gestão 

Corporativa. 

 

7. Anexos 

Anexo I – Manifestação de intenção de doação de bens 

Anexo II – Termo de Doação 
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Anexo I – Manifestação de Intenção de Doações de Bens 

 

(papel timbrado  

da entidade doadora) 

 

A 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

 

 

Manifestação de Intenção de Doações de Bens 
 

 
Eu, (nome completo da pessoa física ou representante legal), carteira de identidade nº 
XXXXXX, órgão expedidor XXXXX, CPF nº XXXXXXX, Representante Legal da (razão social 
da instituição), inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXX, [qualificação completa] MANIFESTO a 
intenção de doar, de forma permanente e sem ônus, para a Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE, sendo livre de qualquer interesse que conflite com os interesses da EPE, os bens listados 
abaixo: 
 
  
Bem Descrição (série, lote, referência 

bibliográfica) 

Condição de uso 

(novo ou usado) 

Valor unitário Quantidade Valor total 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

(local), XX de XXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 

 
 Representante Legal da (instituição)   
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 Anexo II – Termo de Doação  

 

 

 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO  
 

 

Identificação do Doador 
 
Nome da entidade (pessoa 
física) 

 

CNPJ(CPF)  
Nome do Representante Legal  
Número Carteira de Identidade  
Endereço  
Telefone  
E-mail  
Sítio eletrônico  

 
Identificação do Recebedor 
 
Nome da instituição Empresa de Pesquisa Energética 
CNPJ 06977747/0002-61 
Nome do Representante Legal Álvaro Henrique Matias Pereira 
Número Carteira de Identidade 319.468 SSP/DF 
Endereço Avenida Rio Branco, 1 – 9º andar, Centro. Rio de Janeiro – RJ CEP: 

20090-003 
Telefone +55 (21) 3512-3106 
E-mail alvaro.pereira@epe.gov.br 
Sítio eletrônico www.epe.gov.br 

 
 
Cláusula primeira – (nome da entidade privada ou pessoa física), na qualidade de Doador, 
sendo proprietário, possuidor legal dos bens móveis adiante descritos resolve doá-los, em 
caráter definitivo, sem encargos e desinteressada à EPE.  
 
 
Cláusula segunda – Os bens serão incorporados ao patrimônio da EPE, que os aceita nas 
condições em que se encontram. 
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Cláusula terceira – As partes declaram, sob a pena da Lei, que o processo de doação é livre 
de qualquer interesse que seja conflitante com os interesses da EPE. 
 

  

Lista de bens doados 
 
Bem Descrição (série, lote, 

referência bibliográfica) 

Condição de 

uso (novo ou 
usado) 

Valor 

unitário 

Quantidade Valor total 

      
      
      
      
      
      
      
 
E, para firmeza e como prova de assim estarem de acordo, as partes assinam o presente 
instrumento particular, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 
 

 
Doador  Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE 
   

Testemunha 1  Testemunha 2 

 
 
 

 


