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ANEXO IV 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, ___________________________________________________________________ 

Nº de matrícula _________________________, registrado no CPF nº___________-___        

RG_________________, órgão expedidor _________, data de nascimento ____ /_____/_____ 

residente no endereço: RUA/AV.__________________________________________________ 

nº_______, Setor:_____________________________, na cidade de _____________________, 

CEP _____________, email institucional ____________________________________________, 

Tel. (      ) __________-________ (FIXO),  (      )________________-______ (CELULAR). 

Regularmente matriculad@ no curso ______________________________________________, 

no Campus Avançado Ipameri, estudante contemplad@ pelo empréstimo por parte do IF 

Goiano de 01 Computador de mesa, tipo desktop, na seguinte configuração: 

Marca: 

Processador: 

Quantidade de Memória Ram: 

Armazenamento Interno: 

Monitor marca/modelo: 

Composto pelos seguintes itens e acessórios: 

- 01 unidade de processamento computacional, patrimônio nº _______________;  

- 01 monitor de patrimônio nº _______________; 

- 01 mouse;  

- 01 teclado; 

- 01 cabo de energia para a unidade de processamento computacional; 

- 01 cabo de energia para o monitor; 

- 01 cabo de vídeo para conexão entre o monitor e a unidade de processamento 

computacional.    

 

Declaro assumir total responsabilidade pela posse e uso do mesmo, evitando extravios ou 

danos. Assumo o compromisso de usar o equipamento cedido para fins educacionais. Em caso 

de perda, ou danos ao aparelho de microcomputador ou a seus acessórios, assumo a 

responsabilidade pelo mesmo, sujeitando aos reparos ou substituição por equipamento de 

modelo e valor similares ao aqui descrito ou pagar indenização correspondente ao valor de 

mercado na hipótese de perda.  

Ao final do período de cessão, assumo o compromisso de proceder a devolução do equipamento 

aqui descrito, em bom estado de conservação e funcionamento. Pelo presente instrumento que 
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assino, nesta data, recebo em mãos o aparelho descrito acima e declaro não possuir 

computador, notebook ou netbook em condições de uso e nem condições de adquirir no 

momento um destes equipamentos.  

Ipameri-go, ____ de _____________ de 2021  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do(a) discente e/ou ( Responsável pelo menor de 18 anos) 

 

______________________________________________________ 

Servidor responsável pela entrega do equipamento 

 

 

ANEXO IV 

 

 

TERMO DE DEVOLUÇÃO 

Atestamos que o bem foi devolvido em ____/____/________, nas seguintes condições:  

(  ) Em perfeito estado 

(  ) Apresentando defeito:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(  ) Faltando peças ou acessórios:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Nome e Assinatura d@ responsável pela devolução 

 

______________________________________________________ 

Nome e Assinatura d@ servidor responsável pelo recebimento 


