
 
 

 

Nome do doador ou comodante 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

CNPJ ou CPF do doador ou comodante 

00.394.494/0005-60 

 

Objeto da doação ou comodato e, quando for o caso, seu quantitativo 

O presente instrumento tem como objeto a DOAÇÃO dos bens permanentes (viaturas) 

constantes do Anexo I (SEI 11569522) nos termos do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, 

que regulamenta as formas de desfazimento de material no âmbito da Administração Pública 

Federal, chancelado pela Lei nº 8.666/1993, tendo por finalidade o fortalecimento das políticas 

de segurança pública junto à Ouvidoria de Polícia da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, 

bem como a integração dos órgãos de Segurança Pública. 

1 (UM) JEEP RENEGADE STD 1.8 AT FLEX MOD. 2020 

Placa RED6G49 

Chassi 98861118XLK317922 

 

Vigência do comodato 

Veículo doado. 

 

Valor estimado do bem ou serviço doado ou oferecido em comodato 

R$ 67.490,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa reais). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nome do doador ou comodante 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE 

 

CNPJ ou CPF do doador ou comodante 

16.636.540/0001-04 

 

Objeto da doação ou comodato e, quando for o caso, seu quantitativo 

Constitui objeto deste instrumento a transferência, pela COMODANTE à COMODATÁRIA, dos 

direitos de uso e gozo do equipamento descrito no quadro abaixo e no Anexo, parte integrante 

deste instrumento. 

  QTD    PATRIMÔNIO            DESCRIÇÃO  SÉRIE DO BEM  FABRICANTE 

1 000000000042974 
MICRO DELL OPTIPLEX 7010 8GB 3.0GHZ HD 

500GB LCD19" 
H71FKZ1 DELL 

1 000000005004076 SOFTWARE VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015 - MICROSOFT 

 Parágrafo Único: esse empréstimo abrange apenas o direito de uso do equipamento e da 

licença, não importando sua entrega em alienação da propriedade. 

 

Vigência do comodato 

O presente COMODATO vigerá até a data de 08/07/2021 podendo ser prorrogado em 

consonância com a prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica n° 32/2019, mediante 

assinatura do termo aditivo. 

 

Valor estimado do bem ou serviço doado ou oferecido em comodato 

MICRO DELL OPTIPLEX 7010 8GB 3.0GHZ HD 500GB LCD19" R$ 2.659,55   

SOFTWARE VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015 - MICROSOFT SALDO RESIDUAL R$ 305,99 


