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TERMO DE CESS.Ão on uso N" 066/2020

Terno de Cessão de Uso gur:rgago pelo Estado de Goiás, porintermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, pecuálja eAbastecjmenro, como c"¿"nt", 
"Jüffiirli 

de MundoNovo - GO, como Cestipuladas: esslQnarlo' nas condições abaixo

EsrADo DE GolÁs' pessoa jurídica de direito púbrico interno, neste ato representadopelo Procurador do Esiaoo ãõl',"ru o" pr"u-r"oåñJdàtor¡al, 
nos ierm;io art. 47, s2o,

da Lei complemeTlti" 5s72ãóã,; nomeação consignada no Decreto governamentarde 15.052a1s - qo. l;-ze.oã¿,..f ì-ð.ö;:2ä'åiT. i;l;;"ffi;*" de Jesus,brasiteiro, casado, inscrito * cpÉin¿r 
"o¡ 

nã¿ioäoi.zor-68 e na oRg¡co sob o no12'167 ' residente e,¿om¡c¡liaã" 
"r'g.q11il - co,îär ¡nterm¿oío da sE.RETARTA DEEsrADo DE AcRrcutiüRA;pËäu¡nrÃ e ÃeËi'cr'ENro (sEÃpe), integranteda administração 

.dir.eta oã Ë"iåa"i* co¡¿i;;;;_ estabetecido no inciso vilt doartiso 30 da Lei estadual À;zõ-iöìl à* zé ãË i;;ñ;';;'.!1e, inscrüa no cNpJ/MF sob ono 32.746.632t00a1-!5. coÃ-;;; äor¡n¡riiJ;;;; Ãua 256 No 52, Qd. 1 17, setorLeste Universitário,.c.E.p. n.7¿lãrb_20ô: öilr']ig neste ato repËsenrada petoseu titular' nomeado no Diário õt¡àia-oó e.tãi" uà- co¡¿s pero oetráto c" 07 defevereiro de 201g, anton¡ã ö;;'1" úäLläï"to,,b,..sireiro, casado, porrador
5:,.rs":io'';ffå"13lll - 

"*"*Ël¡nr",.¡to 

no cpp¡niËn. zgo.Brz.gisäT, residente e

DO CEDENTE

DO CESSIONÁR¡O

MuNlcíPlo DE llYl9o Novo, pe:soa jurídica de direito púbrico interno, inscrito nocNPJ/MF sob o n" oo.ioànålbõõì_rz,ï".tJäääo:glrtado 
peto prefeto HetcioAlves de oliveira, portadorda ci. n.c.'nå-iãeä.îsitsrsplco, lnscrito no cpF/MFsob o no 307' 118'43i44' t*¡J"nt" e oom¡ciriaõ;;ä;" 6 no i2B ed 05 Lt 0r.02 serorNossa senhora Aparecida, nrunJo ¡¡ovo - Goiás, c.E.p. n,76.530-000.

Agricultura,
SEAPA

Secretaria de Estado de Pecuária e Abastecimento
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Pelo presente ato un ilateral, precário, gratuito, com determinado, o Cedenteprazooutorga este Termo de Cessão de Uso ao Cessio nário, nos termos do ProcessoAdministrativo no 2 0201764700081 1 obedecidas os princípios e normas que regem aAdministração pública, em especial ,asdispos¡ções da Lei federal no g 666 de 21 dejulho de 1993, da Lei estadualno 1T 928, de 27 de dezembro de 2012, e da Lei estadualno 20.491, de 25 de junho de 20 19, mediante a observância e cumprimento dascondições segu intes

Pelo objeto da oresente cessão de uso, o cedente consente ao cessionário autilização precáriå, gratuita, *r- .*át"r i,itonrtãiii"!, .on., prazo determinado eestabelecimento de condiçöes, dos bens púbricos àstaãuais a seguir descrito:

1' DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO - MArCA IAC, MOdEIO: DAS 55OO - COMcapacidade mÍnima de 5,5 toneladas, nurärîpätrimonial 00226661g, no valorunitário de R$ 21'697,0ó (vinte e um m¡l seisãe1tos e nouànt"ì sete reais),adquirida por meio co rràgáo Eletrônico-ñJóàslzolg-sEÐ no processo no201714304002gg6, confoñre _Nota d; -Empenho 
Fonte 100 no2020'3201'025'00001 e Notã de empenn iáole.sooz.ot6.00024 Fonte 280 eNota Fisc"r l: :_2!g,_oe propriedadä ã" c"J"ñt", com recursos oriundos daProposta na 04675212014'7'donvcn¡o n:"- aliolino'tq contrato de Repasse no

J l3J ål:;Î I 
ji ií; Yäiå;,.: fjïîX"r'i" 

b i ãi 
" 
ä'i, 

", 
o, ù ñ i aäl i;¿öin a g o, s e çã o

Parágrafo Primeiro -. o objeto deste ïermo de cessão de uso ficará sob a guardado Munícípio de Mundo ruoiã - cö . o cessionãrìõ uu.rr,- h*;;;;bido o bem,
ffi;::rå.rffå1da cráusur" p'¡ÃJr deste ¡n;ñm;;ro, novo de primeiro uso, sem

Parágrafo segundo - o presente Termo-integra o processo no 2020 17647000g11 etem respatdo no Contrato d" nepasre no 1a214îO-orizorT_y4pô (SEt ggrqljlj|glggg)- objeto do convênio n'al¿rjlilãoa, firmadã ;il; " n¡¡nistàriã G Agricurrura,Pecuária e Abastecimento, r*pié*ädo pera ò;¡-;Ë;;nômica Federar, e o Estado deGoiás' objetivando a execuçab ¿e ácour i*i"iiu".'"tîomento ao setor Agropecuário.

Parágrafo Terceiro_ O plano
processo no 2020176420009i1, é
Uso, regendo-o no que for omisso.

9:_Ir."g"tho (SEt 00001362s4S8) apresentado noparte integrante do presentãEro de cessão de

\

Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento
SEAPA
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ceder a posse e o uso do bem descrito na cláusula primeira à cession ária, atítulogratuito e personalíssimo, p"t -."r utilizado.oniom. especifícaçöes técnicas eadministrado conforme estabelecido no Plano ã" îr"uär.ro do contraio oà Repasse no1t2147O-6112012-MApA u n"rt" iomo de Cessäo de Uso.

coNDtçÃo SEGUNDA - DAS OBR|GAçÕES

l- Do Cedente:

ll- Do Cessionário:

motivar a

impostos, multas e demais custos
presente Termo de Cessão de Uso.

a Manter, guardar, zerar e conservar o bem ora cedido de modo adequado,observando com rigor suas nnJioãães e capacidades, suas especificações técnicas ea necessária manutenção conforme as recomendações do fabricante, arcando com oônus e o custo para taldesiOératoj 
-

b - Responsabilizar-se, inteiramente perante terceiros, com completa isenção dacedente' por quaisquer danos 
""uráooé "r ,"=ao'Jo'rro- do objeto deste instrumento,assegurada a reoressividade contra. seu preposto, se for o 

"äìã,-nã'iorma da lei,independente de {uaisquer f"tñ;;;ernos, ta¡, ðomo rurto, roubo, perda, entre outros;

c - Devolver ao cedente o bem ora cedido, casoseja rescindido ou esgotada a vigênciadeste Termo' nas mesmas condições em que o ceisionário o recebeu, ressalvados osdesgastes naturais decorrentes åãìro regular e do Jecurso do tempo e, ainda, semdireito à qualquer retenção ou ¡ndenüaçao.

d - Na eventualidade de danos ao bem, efetuaros reparos, deixando-o com as mesmas

'ä:ffil;I;i5ä."îfi 
semerhanres condições oe ionservação e funcionamenro,

e - Apresentar retatório das atividades desenvolvidas, que deverá ser encaminhado aoGestor do Termo de c.e¡spo¡" G;, por meio físico'ou eletrônico, devendo ser entãoanexado aos autos eletrônicos coirespondentes e åc¡ma mencionados. o relatóriodeverá ser apresentado anualmente, 
"p'0. 

o ,*.*¡¡*enio aos bens pelo cessionário.

f - o descumprimento da obrigação constante do item anterior poderárescisão unilaterar da presente c"es"sao à" ú*i, p"r-õrrt. do cedente.

g - Arcar com todos e quaisquer tributos, taxas,pertinentes aos bens cedido. ,iuonié a vigência do

Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento
SEAPA
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h - o cessionário compromete-se a administrar e usar adequadamente o bem oracedido, enquanto estiver vig"nt* , pr"sente cessão de uso.

coNDtçÃo TERCETRA _ DA VtcÊNClA

A vigência da presente cessão de u,9g t"ni9q 60 (sessenta) meses, contados a partirda outorga pelo Procuraoor Jã sãturirl oa srÃpÃ ìiJ'pr"."nte termo, com eficácia doato a partir da pubricação do resp;til ;ñrJn;ir"pr"n"u oriciar.

Parágrafo Primeiro-- A critério das partes, esse termo poderá ser pronogado por igualperíodo' devendo para tanto a cessíonár¡a, com 
"ñt".ã,íãnirïiî¡,i"ï"'lr,nr, (s0) diasantes do termo fÌnar, comunicar expressamente seu interesse à cedente.

CONDIçÃO QUARTA. DA REVOGAçÄO E DA DISSOLUçÃO

o cedente poderá, a qualquer tempo, revogar unilateralmente o presente ato deCessão de Uso, nos seguinteb casos:

a - ocorrer o descumprimento das cláusulale goloições estabelecidas neste Termo deCessão de uso ou seu respectivo plano de ïrabalho;

b - houver o desvio de finalidade na utilização do bem; ou

c - houver infração de quarquer dispositivo regar apricáver à cessão de uso.

Parágrafo unico - o cedente poderá, se for de sua conveniência, efetuar a dissoluçãounilateral deste ato, precátio, gi"iüito, com prazo determinado, a quarquer tempo, comnotificação prévia de 30 aiiñtãl-ãùs,. independ;h" de interperação judiciar, bemcomo se houver o interesse 
"omum !"* pärt"r närt" sentido. Assim, obriga-se ocessionário a devorver o objetã á;;i; r*r,.nã-ã" d;;ã" de uso, no prazo máximo de30 (trinta) dias após a notif,cäção, nir condiçöes normais de uso.

,lilirr. I ¡í-\\¡r r\
¡)t-T\ü'tilt \f(.i

Secretaria de Estado de Agricr¡ltura, pecuária e Abastecimento
SEAPA
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coNDtçÃo QUTNTA - DAS PERDAS E DANOS

se o cessionário utilizar o objeto desta cessão de uso de modo diverso do aquicondicionado ou se.ocorrer perãa ou extravio do mesmo, caberá ao cedente, além darevogação unilateral do Termo de cessão ue uso, ãxigir.as correspondentes perdas e
åtr:d:do 

como rererência o u"lor de mercado Jo õu¡"t" o" ã;r!iå'ïo ,or"nro da

coNDtçÃo sExTA - DA FtscAltzAçÃo

o acompanhamento, por parte do cedente, da execução deste Termo de cessão deuso ficará prioritariamente a ."rgã ã" sò.iétãi" uìËrt"do de Agricuttura, pecuária eAbastecimento e será real¡zàJã por servidores oesignaoos mediante portaria daautoridade superior competente

Parágrafo Primeiro - os servidores designados apresentarão, após competente vistoria,relatório circunstanciado observando a ñnafidad;, ;;;r"rvação e a utiiização do bem,conforme as condições estabelecidas pelo cedentá n".t. Termo de cessão de uso.

Parágrafo segundo - caberá aos servidores. design?doî,. acompanhar e exigir osrelatórios que deverão ser apreientados pelo 
-ðã"Jonario, 

conforme previsto nacondição segunda, il, retra 'e','deste Termo de cessão de uso.

Parágrafo Terceiro - verificando a ocorrência de quarquer irregularidade na execuçãodeste Termo de cessão de usã,- quando oa úisioria, o, îå*iõr* designados

Parágrafo Quarto - caso o cessionário não tome as medidas necessárias no intuito deregularizar a execução do Termo de cessã"_ q"'Ü."r o è*sto, deverá informar, imediatae formalmente, à respectiva chefia da sÈnÈÃ, 'ieàomenoando-rhà 
ã aooção demedidas para sanear a desconformiãade verificadå. 

--

Parágrafo euinto - Constatado que as decisões e providências necessárias à regularexecução do Termo de Cessão de Uso extrapola m a competência da Chefia imediatada SEAPA, esta solicitará aos seus superi ores hierárquicos as providências pertinentesao deslinde da questão

Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento
SEAPA
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As controvérsias eventuarmente sr¡rgidas quanto i foryarização, execução ouence'amento do ajust'e ¿econentes- oeitJ r¡"iiãcao, chamarírenio púbrico ouprocedimento congênere, 
""iåo "o¡m"iiã""-'I=t"_ntativa de concitiação oumediação no âmbño ¿"'cã.iå o-" ¿;;-;i,¡;çäo, Mediação e Arbitragem daAdministração Esraduar tcórr¡Ä1,î" torr" d; råi;" 91397, âe 23 de setembro de1 ee6 e da Lei compremdt*';ìäiy"l 

r :-t,_ oãîi'gg¡gho de 201 8, e resendo_sedesde já para o:"^1¡grsameniã 
" c¡ttrR ióË'co-NcrLrAçÄo, meonçÄo eARB rr RAG E M oilg qñ$iä;ÄöE-o j sî,ÞîÃ- tè 

",re), 
o urors a n d o a esra ospoderes para indicar os árbitros e renunciando ï*pr"rr"mentã à jurisdição etuteta do poder Judiciário;;;;j;g"mento desses confritos, 

"on"oã,ite 
Anexo r.

coNDtçÃo sÉTtMA _ DA PUBLlcnçAo

Por estarem as partes justas e aoertadas, assinam o presente instrumento do atounilateral em 02 (duas) vias de igual teor e

¿q d" drn:æ

Procurad
DE JESUS

da Procuradoria Setorial

ANTÔNIO CARLOS OUZA LIMA NETOSecretário de Estadode Pecuária e Abastecimento

E
Prefeito Municipal deMu do Novo

Secretar¡a de Estado de Agricultu ra, Pecuária e

caberá à secretaria de Estado_ de Agricultura, pecuária e Abastecimento(SEAPA) providenciat á pü¡li"ãðåää.exrraroierþT;r" 
de cessão de uso no DiárioÎ,íi3;'oi:"åf|l rX"f,"åTrf;åi3å1';'äilJ":,""'ü'J,ro, n* ìãi,io,- åo parásraro

SEAPA
Abastecimento
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I ' Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou exe.cução deste ajuste,ou de qualquer forma oriunda o, ã..o.i"¿a a ;Ë:'; tocante a direitos patrimoniaisdisponíveis' e oue não seja dh,'id'g amigavermúi;entre as partes (precedida darealização de tenrariva d;äiäiri;* 
"y;;;öö deverá ser resoùida de rormadefinitiva por arbitlagem,-nos t"rilg9_-ou, noirãi"og.regência ¿a cÂn¡RRA DE

,?Jrii'^ÇÃo' 
ueo ÀcEõ E'ää'B rnÃó eH¡' öï Àon¡ r NrsrRAÇÄo rsrnDUAL

ANExo I Ao rERMo DE cEssÃo DE uso No 066/2020

Secretaria de Estado de rAgricu Itura,

2' A CAMARA 
_ DE CONCILIAçÄO, MEDIAÇÄO E ARBITRAGEM DAADMtNrsrRAcÃo Esrnoue-l- rð9,Yir r"r¿ å'Jõåsia por pro.ri"ãàres do Estado,Procuradot"t -d".nssemuìerá'l.Jsìr-¡rtiuã 

" poi åáîãgados regurarmenre inscritos naoAB/co, podendo rrn.ioÀåi ãri'-c9.,ii!.rõÄ;;pî.t", sempre em número ímparmaior ou igual a 3 (três!nt"gt*i!r (árbitros), .rlä !àrt"io se dará na forma do art. 14da Lei comprementar Êstaiu;i ;:¡J ,',ã;";;'äJ¡ur.,o de 2018, sem prejuízo daaplicação das normar o" r", någim*nto rnterno, onde cabíver.

å#i"1" 
da arbitragem e da prolação da sentença será preferenciarmente a cidade de

4. O ídioma da Arbitragem será a Língua poftuguesa.

:'ff:i':i?;ffi''åä''å:;ilïîfi,åå.0''"'to, aprícando-se as normas intesrantes do

6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nasseu Regimento rntem"l ¿" óÃrtiÀtin.qq cöru,:rlìäöä"", ilË3;^i"u3ËtiËã,+äiËË^iDA ADMrNrsrnnçÃo'ÈõrÁöúÄi 
ìcõMÃi,'äñilì,_e.302, de 23de serembro de1996' na Lei no 13J4o d" åbä;rir'o ¿" eóis, 

"ãîeicomptemenrar ãstaouat no 144,de 24 de jurho de 2018 
" nã-iãi'rrt"ou;i;; ìää'oo, de 18 de janeiro de 2001,constituindo a sentença títuro exi-rt¡uo vincurante 

";;; as partes.
7' A sentença arbitral será de acesso pÚblico, a ser disponibilizado no sítio eletrônico
:ffi|i.t" 

Procurado'i"-c"tl-oïËriào'o, rãi*äp"¿äs"ås hipóteses de sigiro previstas

SEAPA
Pecuária e Abastecimento
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L As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para qua¡squer medidas judiciaisnecessárias, incluindo a execução da sentença arbitral. A eventualmedidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comu nicadacoNCtLtAÇÃo, MEDIAçÃO E ARB ITRAG EM DA ADMINISTRAçÃO ESTADUAL(CCMA), e não impl rca e nem deverá ser interpretad a como renúncia à arbi tragem, nemafetará a existência , validade e eficácia da presente cláusula rbitral.a

propositura
à CÂMARA

de
DE

Procurador s
da Procuradoria Setorial

ANTONIO CARLOS LIMA NETOSecretário de Estado de Ag Pecuária e Abastecimento

Prefeito Municipal de M o Novo

-Gcf ¿g ðl- drZnm

Secretaria de Estado de Agricultura,
SEAPA

Pecuária e Abastecimento
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