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TERMO DE CESSÃO DE USO N" O58I2O2I

Termo de cessão de uso outorgado pelo Estado de Goiás, por intermédio da
secretaria de Estado de Agricultura, pecuária e Abastecimento, como cedente,
ao Município de Morrinhos - Go, como cessionário, nas condições abaixo
estipuladas:

DO CEDENTE

ESTADO DE GOIÁSI 
P-eljoa 

jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DEESTADO DE AGRTCULTURA, PECUÁRra E ABASTECIMENTO (sEApA), integrante da
administração direta do Estado de Goiás, conforme estabelecido no inciso VIII do urtigo 3. ila Leiätadual n"20'491, de 25 dejunho de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n' 32.746.63210001-91 com sede administrativa
na Rua 256 N" 52, Qd. 117, Setor Leste Universitário, C.E.P. n' 74.610-200, Goiânia - Go, neste ato
representada pelo seu titular, nomeado no Diário Oficial do Estado de Goiás pelo Decreto de 22 de abril de2Ù2l,Tiago Freitas de Mendonça, brasileiro, portador do RG n'3.696,07+ - ócpC¡GO, inscrito no CpF/MFn" 800.882.011-04, residente e domiciliado em Morrinhos - Go.

DO CESSIONÁRIO

MUNICÍPIO DE MORRTNHOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cNpJ/MF sob o no0l'789'55U0001-49, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, portadora
da cI' R'G' 948'036 - ssP -Go, inscrito no cPF/MF sob o n" )42.370,601-44, residente e domiciliado emMoninhos - GO.

Pelo presente ato unilateral, precário, gratuito, com prazo determinado, o Cedente outorga este Termo de Cessão
de uso ao cessionário, nos termos do Processo Administrativo no 202ll76470027s4,obedecidas os princípios
e noÛnas que regem a Administração Pública, em especial, as disposições da Lei federal no 8.666 ae Zi Aeiùttrode 1993, da Lei estadual no 17.928, de 27 de dezembro d,e 2012,è ¿u t"i estadual n" 20.491,de 25 de junho de2019, mediante a observância e cumprimento das condições seguintes:

Pelo objeto da presente Cessão d,e Uso,. o Cedente consente ao Cession ário a utilização precâria,gratuita, emcaráúet intransferível, com prazo determinado e estabelecimento de condições, do bem público estadual a seguiroescnto:

I. PÁ CARREGADEIRA MATCA: XCMG MOdEIO: LW3OOKV c/pneus, nova, ano 2020, motor diesel,l30hp, transmissão com 4 marchas a frente e 3 marchas a ré, freios multidisco em banho de óleo atuando
Scc¡^clitrii¡ rlL: i:rst¿¡rio llc: .\griCLtiiura, llct:uiilii.¡ e: ,\ll¡*fcr:jnr*iltri -
RLril 25ú. li''.q2" Qri.l I7 - Setr¡r l..*st¿: Liuii,crsilt¡Lit¡ _ {.ìr.¡iâ,il¡
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I - Do Cedente:

II - Do Cessionário:
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nas 4 rodas' cabine do operador ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, com capacidade de l,g¡m epeso operacional de I l'100 KG, nn de chassi: xuc0300ÝÁMpgotoq¿, pátrimonio no 002361316, novalor unitário de R$ 289.900,00 (duzentos e oitenta e nove mil e novecéntos .àuir¡, adquirido por meiodo Pregão Eletrônico 01312020 no Process o n'202017647001020, 
"onrorãe Notas de Empenhon's2021'3201'018'00001 (Fonte 100) e 2020.3201019,0000r (Fonte zgol 

" 
ñãìã Fiscar n.000000034,de propriedade da c-"^*1" : adquirido com recursos oriundos do convênio suDECo n"88094912018' Processo 59800.000410òot8-38, concedente superintendência do Desenvolvimento docentro-oeste, publicado no Diário oficial da Únião, p;gi;;31, Seção 3,naterça-feira, g de janeiro de2019.

Parágrafo Primeiro - o objeto deste Termo de cessão de uso lc.arâsob a guarda do Município de Morrinhos- Go' o cessionário declara haver recebido o bem 
" 
r.* u"àrsórios absoluiamente novos, como descritos nocoput da Condição primeira deste Termo de Cessão de Uso.

Parágrafo segundo - o presente Termo integra o Processo n" 202117647002754 e tem respaldo no Termo deconvênio n'88094912018, firmado entre o superintendência do Desenvolvimento do centro-oeste - suDECoe o Estado de Goiás, por intermédio da secretåria de Agricultura, pecuária e Àuastecimento - sEApA, que tem

ilï,ffJï:iïäï:;"1î;åïå'å:*,:u" ,óp;.;;?iu-ä" p"q,,"";;;¿ii;porre por meio da aquisição de

Parágrafo Terceiro - o Plano de Trabalho apresentado no processo n" 2021176470027 54 e parteintegrantedo presente Termo de cessão de uso, regendo-o no qu. øi omisro.

a) ceder a posse e o uso do bem descrito na condição Primeira ao cessionário, a título gratuito e personalíssimo,para ser utilizado exclusivamente conform. 
"rp""ifi"uções 

técnicas e adminirtru¿o nos termos estabelecidos noPlano de Trabalho, no Termo de convênio n" 
^880949¡äots 

ã n.rte Termo de cessão de uso.

a) Manter' guardar' zelat e conservar o bem ora cedido de modo adequado, observando com rigor suasfinalidades e capacidades' suas especificações técnicas e a necessária manuieniãå .onroûne as recomendaçõesdo fabricante, arcando com o ônus e o custo paratardesiderato.

b) Responsabilizar-se inteiramente perante terceiros, com completa isenção do cedente, por quaisquer danoscausados em ruzão do uso dos objeìos deste Termo de cessão.d: gr_o, assegurada inclusive a regressividadecontra seu preposto (agente público), se for o caso, na forma da lei, inaepenoeîì"-a" q.rui.quer fatores externos,
st:ci'cl¡rriu rJc j::stirqlo rlc: .\¡';ricLrrr.rrla, rlcr:tir¡ri¡. r: .lrrlrsf i.:r,:i¡irrrrro * rilnc ((r!j¡ f .r0r-Egl5Iìu¡25ó.n"52.Orj.lT7-Serorl.,cs{i:t.jnivr:t.siriirjr,_tioì¡uì¡-f;rl"t-f"'.i4.(\lr.t-2(iA
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tais como furto, roubo, porda, desastres naturais, enchentes, entre outros

c) Devolver ao cedente o bem ora cedido, caso seja rescindido ou esgotada a vigência deste Termo, nas mesmascondições em que o cessionátio o 
'"',b.u, ressalvados os desgastes naturais ãecorrentes do uso regular e dodecurso do tempo e, ainda, r"- ¿ir"rioïquulqu.. retenção ou indenização.

d) Na eventualidade de. danos ao bem, efetuar os reparos, deixando-o com as mesmas características e emsemelhantes condições de conservaçao å nrnci"r"-;;;; ;;i àmo inicialmente recebido.

e) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Termo decessão de uso' por meio fisico ou tt itoni"o, o"rr"n¿o'r"'rìnlão an"*ado uo, uuoo, eletrônicos correspondentese acima mencionados' o primeito t"tuìãlio.á"."ît;; 
"îrãrï"r"¿" em seis À;; após o recebimenro do bempelo cessionário e os demais 

" 
*guiniår relatórios, a cad,aum ano.

3frffîJiÏ:î:li"i::iËffff,:onstante do item anterior poderá morivar a rescisão unilareral da presente

f;¿*:ïåJ:i"i".3îå#äHîl.i:'1,:'î:Jli.i¿.liåjï:T,l',,", . demais custos perrinentes ao

iìrff:îÏiä'å å:iåiälîse a administrar e usar adequadamente o bem ora cedido, enquanro esriver

i) o cessionário deverá autorizar somente pessoas habilitadas na direção e ou operação do bem cedido em uso.

j) Fica o cessionário obrigado, durante o período de garantia do bem, a rcalizaras revisões somente nasempresas concessionárias da marca' Após tpt.1gg";; ffintia,u, ¿..u¡ ,."ir0", descritas pero fabricantepoderão ser realizadas em oficinas idôn'las e qualificadas-à Àanutenção necessária do bem cedido em uso.

A vigência da presente cessão de uso será de 60 (sessenta) meses, contados a pafürda assinatura do Secretáriode Estado da sEAPA no presentel;;;, com edcácia do ato a partir da publicação do respectivo extrato naimprensa oficial.

Parágrafo Primeiro - A critério- das parte.s, este Termo poderá ser.prorrogado por igual período, devendo para
::Ttir?"r#:î'ä:äïä.antecedêncla mini-u d" t0 (ì,ini")äs antes do tãrmo rinar, comunicar expressamenre

St:ù'e:l¡triil dL,: J::sl.it¡i0 rle;.{,¡rir:ulii.ir-r,¡, l)cct¡iirr¡ *.\l¡uslccin-¡i:rl.tl _ l.i>rir: {(rll) llllI{'a 25(i. *" 51. ()ii.l l7 _ Sclor.Lcsr.: 
'ni't,¡.rirriL;r, 

_ f.;o¡tnia_(i{) - { *): 7.1.{il
I -89-15
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o cedente poderá' a qualquer tempo, revogar unilateralmente o presente ato de cessão de uso, nos seguintescasos:

a) ocomer o descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de cessão de uso ou seu respectivoPlano de Trabalho;

b) houver o desvio de finalidad e nautilização do bem; ou

c) houver infração de qualquer dispositivo legar aplicável à cessão de uso

Parágrafo segundo - caberát aos servidores designados, acompanhar e exigir os relatórios que deverão ser

Parágrafo Único - o cedente poderá, se for de sua conveniência, efetuar a dissolução unilateral deste ato,precário' gratuito' com prazo dèterminado, u quulqu;;ì;ïl com notifi caç.ão prévia de 30 (trinta) dias,independente de interpelåção juditi;i;;;. como se houver o interesse comum åas partes neste senrido. Assim,;,iT-åï:;;:,'å'"""î?::ås::iöil:;jffihx'J"* åe c".,ão d. ù;;iã-p,u,o máximo de 30 (rrinta)

se o cessionário utilizar os objetos desta cessão de uso de modo diverso do aqui condicionado ou se oco,,erperda ou extravio dos mesmos, caberá ao cedente, além Ju åuogução unilaterai do T".*o de cessão de uso,ffiflÏå'.î:i"ï"i;ï.s pe'dâs ;ã;;;, tendo 
"o-o r"r".encia oïalor à. Ã"r*¿o dos objeros do a¡uste no

o acompanhamento' por parte do cedente, da execução deste Termo de cessão de uso ficarâprioritariamenteå.:i#:J:å::ï'fåïj;",',iîi"Ítåffå"1ffi*ïffi1Lt*;",-"",,"i i",.u ,"uti.uaí lo,'äi¿o,".

Parágrafo Primeiro os servidores designados apresentarão, após competente vistoria, relatório:ffi:i::ffiiiï'üil:lj;.1"'f*l*: å*i:*iåîf 
"e a utitizaçao ¿o-¡.m, conrorme as condições

51.:ci'clirri¡ r.l

l{ua 25(r" ll', "2. {.}{1.I I 7 - Sçtor Lr:
\bt¡sf ccin.¡r:nto - [bilr

itiilio - {.ìtriâ¡iia-ii{) -

(ór.l ) llû t-,î915
L) I:rst ¡r¿lr¡ rii: .{ gri cLr Ir rt.a, pccuiiri 

¡,r c
{c li¡jy1'¡11 Ctl); i'4^ô i{i-

I
q
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apresentados pelo Cessionário, confoûne
Uso.

previsto na condição segunda, II, letra 'e', deste Termo de cessão de

Parágrafo Terceiro- verificando a ocorrência de-qualquer irregularidade na execução deste Termo de cessão
å-Y'îi,iî?îT"tî.*.1iffiilä.*::**tfä;äÏ,ääão-o cessio'¿,i., 

",t"uerecendo 
umprazo, para a

Parágrafo Quarto - caso o cessionário não tome as medidas necessárias no intuito de regularizar a execuçãodo Termo de cessão de uso, o G".i;;;;verá inform*, i."J*tu e formarme;;,;;rp"ctiva chefìa da sEApA,recomendando-lhe a adoção de medidas para sanear a desconformidade verificada.

Parágrafo Quinto - constatado que as decisõ^es e providências necessárias à regurar execução do Termo de,ïää#"y;:;*îä,:i,",:ffitî,,.å"åå1ffiläfr;31ä1"'ï;iffi::,1ikri"*u,¿;;;,-,ip.,io,".

Parágrafo sexto - É livre o acesso, a qualquer tempo, dos respectivos servidores responsáveis, ao rocar deguarda elou utilização do bem do p.rs"nte T"rmo ¿" c.rr* de uso, b"; .;;; o acesso aos relatórios dasïliiiï.|!ïiliJfäf.:'.XkÍobriga-se int.g,ui nte na racliração desse acesso ao rocar de guarda

Sl:r:¡'i:lrtriu tjcr J::slirtJo rf* -\¡3rìculturii, l)r:cuiiri¡. c ,\Sasfc,:inr*.rrrr _ lìu'c {{ril } 12t}Itu¡ 25ó, rr" 52. ed.i I7 - Scror i.*sic, l;nivcLs;i,irl,, - Co;Auia-(i() - {.:ll,: t/4 
{it

caberá à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (sEApA) providenciar a publicação
Í:,'ånï,iïi##åi"i"ïå1""Xi-i*;"å?'åt';#;'åi,11;ffiî: Ë'?,", no Diá,.io oriciaida uniâo,

ARBITRAGEM

As controvérsias ev,entualmente surgidas quanto à formarização, execução ou encerramento do ajustedecorrentes desta licitação, tr'u,nuit"nto púbrico oì procedimento congênere, serão submetidas àtentativa de conciliaÇ-ao 
9u meoiaçao no a.'u¡to ¿a câ.ã.ade conciliuçãà] rvr"¿iação e Arbitragem daAdministração Estaduil (ccMÃi, nu ro.,nu ou ili n; 9.307, d. æ'å;-rerembro de 1996 e da Leicompremenrar estadu-ar n; r¿¿, Jã i'o g"jlrho ¿"Jórå, 

:fq:g_":e desde já para o seu jurgamento a.AMARA DE c oNcrLIAÇÃci' ffi órAðÄö E ;Iüiina cpvr na,ron ri*rs rRA ÇÃ o ES TADUAL(ccMA)' outorgando o 
",iu ot pã¿""u. para indicar os árbitros e .enìn"iando expressamente à

jurisdição e tutela do Poder ¡uãiãi¿.io p".u ¡urg*Jnto desses conflitos, consoante Anexo I.

l"sq:Ì5
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Por estarem as partes justas e acertadas, assinam o presente instrumento do ato unilateral em 

'2(duas) 
vias deigual teor e forma.

Goiânia -

AS DE MEND oñÇA
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

JOAQUIM G DE SOUZA
de Morrinhos

St:cl'cfitri¿ rJr: I::srirrlr¡ rit; .{gr.icLrlirrr.ir, J)ccri¿i¡.ii: rr.{biirfcci¡ni:ilt<l * lì:11llc ({,lll 110{_ggl5l{ur¡ 25(r' rr" 5?, err.r r7 - scrr'¡r r.*ui", ri,,ìì,*ìlri,,,iri,, - {.ìt¡iâi¡i¡-G{} - {rf::r}; 74.{ir{i_2(i0
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ANEXO I DO TERMO DE CESSAO DE USO N" 058/2021

3' A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

4. O idioma da Arbitragem será a Língua portuguesa.

Sr'rc¡'c;l¡tli¡r rJir Is¡irdo tJc:.{grir:Lrllur.il, l)cr:t¡aria o.{birslcr:inrr:irl¡ * fìonç {1>i]¡Rtra 25ó. n" 52, Qri.l l 7 - *crr¡r L*ri", t;niurl..riirrin _ t;o¡¡,,i,r_(i() _ { j{::}}: 7

5' A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as nornas integrantes do ordenamento jurídico aomérito do litígio.

6' Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas^d.el1gência (incluso_o_seu Regimento Interno) da.AMARA DE coNCILIAÇÃo, vreoieCaõ E;îB'r'îRAce-n¿ oÀ ÀñrirNrsrRAÇÃo ESTADUAL(ccMA)' na Lei no 9'307,¿" zj ¿"-t"t"nluìo de 1996, 
"" i.i ":-ç :r4g,!:?;;"iffi;de 2015, na Lei compremenrar;ìli:Håiiü'ffiÍi:J:li:"i:;:låP Lei Estaduar nr i: soo, ¿" ra ¿ei;;il;" 200r, constituindo á sentença

7' A sentença arbitral será. de acesso público, a s.er dispon ibtlizadono sítio eletrônico oficial da procuradoria-Geral do Estado, ressarvadas ur rr¡ãtår". de sigilo previstas em lei.

l ' Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer formaoriunda ou associada a ele, no io.*t".a direitos påi.i-oniui, airponirr",., 
" qu" não seja dirimidaamigavelmente entre as partes (precedida d,a realizaçio'de-ilrrtativa de óonciliação ou mediação), deverá serresolvida de forma-definitiva'po. uruitrug.*, ,roå--iÃ;; das norma, ã"--."gen cia da .ÂMARA DEcoNcILIAÇÃo' MEDIAÇÃo Ë Ánsnnecnn¿ ¡e eórr¿wrsrRA¡Ã-o Ësieoual (ccMA),

2, A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO: MEDIAÇÃ' E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇA.ESTADUAL (ccMA) ttta 
"o-po1ìu io. n.o"uradores Jo Brtu¿o, pro".rrud-or".,du A*r".bleia Legisrativa epor advogados regularmente insåritot nà oanuco, poaendã funciona, 

"- ðo*rssoes compostas sempre emnumero rmpar maior ou igual a 3 (três) i1t"gt?"lo'rã.¡iö, cujo sorteio ," ¿ur¿ na forma do art, 14 da Lei
t""iffå:Hå3:ff?.1:'' 

nrl 14, ¿" )iãá:u*'¡ J" )ïri, 
'"ä?;¡"¿" d;;pÌ*çääu, noÍnas de seu Regimenro

,4

/
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8' As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia paru quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propõsiturâ de ^medidas ¡udiciais pelas partes deverá ser
imediatamente comunicada à cÂuene oB ÔoNcueÇÃo, rr¿EóIÀCÀo E ARBITRA6EM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (ccMA), e não implica e nem deverá ,"i int.rpr"rada como renúncia à
arbitragem, nem afetará a existência, validade e eflrcácia da presente cláusula arbitral.

_Jh. de 2021

D çA
Abastecimentode Estado de Agricultura, Pecuária e

JO BARBOSA DE SOUZA
de Moninhos

St:cic:iriri¿ drr l:st¿tdo tlt: .\grioLtltur-ii, l)cr.:uuri¡ rt .i"ll¿slci:i'ntr:nkl _ f-onc ({r2.} .}.?{}l_gql5
Rrra 25(r' n" 52. Qrl.i l7 - $ctor !..csftr ljniVc|sir¿iri¡r - {ìr;ilinio-Gí} - (.:l:l}: 7.tr.ir lti-2(r()
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