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TERMO DE CESSÃO DE USO N" 086/2021

Termo de cessão de uso cerebrado pelo Estado de Goiás, por intermédio dasecretaria de Estado de Agricultur", É"""¿i" rìbastecimento, como cedente,ao Município de Itumbiara, ,o,no C.rr¡án¿.io, nas condições abaixoestipuladas:

DO CEDENTE

DO CESSIONÁRIO

Pelo objeto da presente cessão de uso, o cedente consente ao cession ário a utirizaçã,o precária,gratuita, emcarâter intransferível' com ptazodeterminado e estabeieJmJnto de condiçoe;d;"- púbrico estad=ual a seguirdescrito:

Secl'ct¡ri¿ d* Ii:sr¿trJo rle ,4,grícuiturir, J)ccuiirr¡,1 o .{ ltü-rf cr:inlculo - l:orrc ((r2) ll0l-g9^ls

ESTADO DE GoIÁs' pessoa jurídica de jin,-" público grl-o, por intermédio da 5ECRETARTA DEESTAD' DE AcRr-ôulrcRA;--ÞacuÁnrc p'-inasrÉirMEñiö (sEApA), inregrante daadministração direta do Estado ¿"èåi¿r, conforme estauellci¿o no inÃãîrrìão arrigo 3. da Lei esradual no20'491' de 25 de junho de 2019, i;;titu no cNPJ/Mr' ,ou o n' 32.746.6zuolot-gs, com sede administrativana Rua 256 N" 52' Qd' 117, 
'setor 

Leste u-niversitário, c.B.p. n' zi.arc-ãó0, coiania - Go, nesre atorepresentada pelo seu titular, nomeado no Diário oficiai äo Estado de Goiás plto or.r. to de 22ãe abr' deis3åaT'iååliîT:îiî#îi:ïJåtJíäif :î#miï".X;:ï?;;;i1'Jå,",oo,in,,,i,o¡o-cpF/MF

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no cNpJ/MF sob o no02'204'196/0001-61' neste ato repiesentaão p"lo Þ;"f.i;;'sr. oion. ¡or¿ àL Àraújo, porrador da cI. R.G.1253105 ssP/Go' inscrito no cpÉrvrr rou o n' r66.16;:60i-78, resident" 
" 

JÀrni"iliado em Itumbiara - Go.
Pelo presente ato unilat eral,,precâtio, gratuito, com prazo determinado, o cedente outorga este Termo de cessãode uso ao cessionário' nos termos doÞrocesso Administrativo,.no z0.iyiiÃi0lí¿isj=, obedecidas os princípiose noÛnas que resem a Administração Públrcu,."- tìp"Jåìlär ¿irpñ., ¿ffiiËderal no B.666de zì oe juthol3lll1:.â?^kî;ii3:#;,ïíi1i;i;r,ftrtr:gi**',çäFi#åi,,i n 20 4et d;25 di"nho de

Rua 256, n.'52, eri.l I 7 - Scror l..estc Linivcr.si trilio - (loiâni
0É00
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I - Do Cedente

II - Do Cessionário:

a) Manter, guardar, zelar e conservar o bem ora cedido de modo adequado, observandofinalidades e capacidades, suas especificações técnicas e a necessária manutenção conforme asSeç¡¡;¡¡¡f¿ tic list¿rdo tle .{ ¡¡ricuIlurir, Pccuiiriir c .4,bastccimc:nto - lìorc {{r2) l.l0l-8915

l' MOTONIVELADORA Marca: SANY Modelo: srcl90c, ano 2021, equipada com motor 6cilindros a diesel' tu¡þ^9 a]ilentado, if"çao direta, articulaåa, potência tqsHp, sistema elétric o de 24y,transmissão powershift de 6 veloci¿aåes à frente rl , î¿, siìtema rri¿r¿uri"L. Equipada com Rippertraseiro' freio de estacionamento independente, freios u ãir.or, pneus novos, lâmrna central. Equipadacom cabine fechada Rops/Fops . u, 
"onïi"io-nuao, 

truçáo no iàno"-, p"ro op".å.ional de 15.g00 kg, no desérie: PY5219c8068t, Patrimônio nJ oozs¿oé z¿,,'Ão iulàr unitário de'R$ ãio.ooo,oo (seiscentos ecinquenta mil reais), adq.irido por 
.mei.o d9 

'tr"gã" 
Eletrônico nJ ozotzozt no processon'2021176470afi65' 

"onfot-e Nojl {. no'p.nñl no 20zr.320r.ois.ooorz (Fonre r00)(sEr 00002ó005918) e 202t.3201.Orq.ooozs @gntË zãol (s'rCIgqg¿ÉgCIÍg,s) e Nota Fiscar n,0002827 (sEI 000025922629)',^de propriedade ¿u c.ã.ni, e adquirido com recursos oriundos doconvênio SUDECO n" iosqso/zOzo, processo 5gg00.00 264g/2020-ôs, corr"Jente Superinrendência do

ffiïå:îi:îj| i:;'#:"-oeste, 
publicado no Diário on.iur ¿" u"iaã, p¿änä rs, seção 3, na terça-

S*ÿ

#

Parágrafo Primeiro - o objeto deste Termo de cessão de uso 
lc.arâsob a guarda do Município de Itumbiara- Go' o cessionário declara haver recebido o bem 

" 
..ur-uã.rsórios absolut-amente novos, como descritos nocaput da Condição primeira deste Termo de Cessão ¿" úro. 

'

ParágrafoSegundo-opresenteTermointegraoProcesson:ryWetemrespaldonoTermode
convênio n'905450/2020, firmado entre o sulerintendência ¿o or*ñiñãto do centro-oeste - suDECoe o Estado de Goiás, por intermédio da secretåria ¿. egüãrltura, pecuáriu 

" 
Rüurt".imento - sEApA, que rempor objeto a Aquisição de Retroescavadeira, Motonive"lad oru, pët carregadeira e caminhão de Lixo a seremdistribuídos aos municípios goianos.

ParágrafoTerceiro-oPlanodeTrabalhoapresentadonoProcesson"WJJ1Wéparteintegrante
do presente Termo de cessão de uso, ,.g"noo-o 

"o 
qu" roi omisso.

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""ifr"uções 

técnicas e adminirtruào nos termos estabelecidos noPlano de Trabalho, no Termo de convênio no 90545 onozl"neste Termo de cessão de uso.

com ngor suas
recomendações

Rua ?56, n.' 52. eri.I I 7 - Sctt'¡r l..cstir ti nivcr.sir¿ilio - Cciânie_CO _ r 0-200
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tst, ,Ædo fabricante, arcando com o ônus e o custo parataldesiderato

Sr'.c i'ctI¡rri ric [Ìsri¡do do .\gricLrl tur;¡, |cctiii¡.i¿¡ e .{basfccinr ü11.() - Fonc (ó2) I20I*Bql5
I 0-?0û

b) Responsabilizar-se inteiramente perante terceiros, com completa_isenção do cedente, por quaisquer danos
causados em ruzão oo ,r: a9i 

"uj":ø.î"rt" Termoã; C;r_ã"-d: U;;;^r*=*ä. inclusive a regråssividadeå:li:åiåi5:::îÍ:ft1îl'å::'""J,t'thæ*riruki::l,j:',lltende-ntedequaisque,iu,ì,ää"ternos,

:ii-r:'"'"j"'îï,,:"Jqq¡i"*ä":';::*î:'Ëj:j,i;.i:iTt'*-;i,::r,"",î*,: å,"*:"'" 
desre rermo, na mesmadecurso do tempo e' ainda, t",n oir"* i'quulqu"r r""d; Ji ina"niruçao. :orrentes ¿o uro ,ågular e do

Sl'ilffi#:îffiÍå"1"oj:ï:#,iiï iiïä;ffff:åi"*fïffi;:iJ:"iî.gs carac,erís,icas e em

e) Apresentar relatório das. atividaot' 
1:-':nyolvidas, que creverá ser encaminhado ao Gestor do Termo de

cessão de uso' por meio nti""-å"äiun'.o, ¿"u.n¿o'r.îJnäo un.*uào ;;ää. elerrônicos correspondenres
e acrma mencionados. o relarório ¿.u"J ser apresentado em 12 (doieým;;;;;",ar do recebi_rnîo do bem
pelo Cessionário.

3"?'ff:îü3;lî:liri:::'.*:jff 
::nstante 

do item anrerior poderá morivar a rescisão un'aterar da presenre

g) Arcar com todos e 
-quaisquer tributos, taxas, impostos, multas e derbem cedido durante 

" "igeä.i" ¿ï;;;i" Termo ¿e cessäo'¿e uso. nais custos pertinenres ao

h)^O,.Cessionário compromete_se a adn 
,

vigente a presente cessão de uso. 
-- -*'¡rnrstrar e usar adequadamente o bem ora cedido, enquanto estiver

i) o cessionário dever â autorizarsomente 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 rearizaras revisões somente nas
empresas concessionárias dã maÍca. epós ope{ggo ¿.'guiuntiu,u. ¿"Ãäi, ,Jîiru", descritas pelo fabricanre
poderão ser realizadas em oficinas idôn-eas e qualificadurä murr.rt"nção necessária do bem cedido em uso.

n"52,Qd.lÌ7-ScrorRua 25ó, I..csrc tiniv*r.sirririo _ (ìrii 0lt l
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A vigência da presente Cessão de Uso será de 60 (sessenta) meses, contados apartir da assinatura do Secretáriode Estado da SEApA no presente termo, com eficácia do ato a pafür da publicação do respectivo extrato narmprensa oficial.

Parágrafo Primeiro - A critério das parte.s, este Termo poderá ser pronogado por igual período, devendo para
:i'ä":"'r'.:îi1ä3¿,!îä.antecedência 

míniÁa d" t0 G;ió ;ias antès do tãrmo final, comunicar expressamenre

o cedente poderá' a qualquer tempo, revogar unilateralmente o presente ato de cessão de uso, nos seguintescasos:

ÿt"i:"äïåfffitott-ento das condições estabelecidas neste Termo de cessão de uso ou seu respectivo

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

c) houver infração de qualquer dispositivo legal aplicável à cessão de uso.

Parágrafo Único - o cedente poderá, se for de sua conveniência, efetuar a dissolução unilateral deste ato,precário' gratuito' com prazo dèterminado' u quulqu;;;;;p", com notific ação préviade 30 (trinta) dias,independente de interpelåção judi.iui, ù.- como se hìuver o interesse 
"";;;å;; partes neste sentido. Assim,

;åiiiï:;;ïå'""å?::å3::îffir;3#:å*i1.J'* äe cessão d. u;;;nã p,u,o máximo de 30 (trinta)

se o cessionário utilizar os objetos desta cessão de uso de modo diverso do aqui condicionado ou se ocorrerperda ou extravio dos mesmos, caberá ao cedente, além áu r.uogução unilaterai do Termo de cessão de uso,ffiäÏåîi:i"ï"i';ï.s perdas 
" 

duno', tendo como ,ererência o valor ¿" Ã"."u¿o dos objeros do ajuste no

secrcf¡rri¿ dc l¡i5¡¿¡¿(t tlel .\gricr.rliurii, Pccuiiri;i c.\rrrsfccinlcnrr) - lìonc, {6ll) llûl-gq.l5I{ua25ó.n.'52.eiì.¡I7-.\.,,.,l. l.*ri.,t;,ri,,*,.rii,irlc,_t;,iiailia-(.i()-flt}:74.ólti-2û0
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o acompanhamento' por parte do cedente, da execução deste Termo de cessão de uso ficarâprioritariamentea cargo da secretaria de F'stado de Agricultura, p."r¿ri" . Abastecimento e ser¿ realizadopor servidoresdesignados mediante portaria da autoriãiae superior ."-pã,"",".

Parágrafo Primeiro os servidores designados apresentarão, após competente vistoria, relatório
::ffi:'i:ffiiiï'd:illli:*"T*:*: ¿.ji:*ií:'f Z a utitizaçã; do ;;m, conrorme as condições

Parágrafo segundo - caberá aos servidores designados, acomp anhare exigir os relatórios que deverão serapresentados pelo cessionário, conforme previsto 
"ã 

c"riiõão sègunda, II, le;; ,e,, 
deste Termo de cessão deUso.

Parágrafo Terceiro - verificando a ocorrência de-qualquer irreguraridade na execução deste Termo de cessão
l""rY*,t"äîi"tå;lJ;ffiå:ä:*:ï*är. *J' 

"i,'n.å'ao-o cession¿,i", .,t"ú.r"c"n¿o-um p,;;o,parua

Parágrafo Quarto - caso o cessionário não tome as medidas necessárias no intuito de regularizar a execuçãodo Termo de cessão de uso, o c"sto. áeverá informur, iÀ.ãiutu e formalment", Á r".p"ctiva chefia da sEApA,recomendando-lhe a adoção de medidas para sanear a desconformidade verificada.

Parágrafo Quinto - constatado que as decisões e providências necessárias à regular execução do Termo decessão de uso extrapolam a competcncia da chefiã r-"ãj"r, da sEApA, 
"riu 

.oti.itará aos seus superioreshierárquicos as proviãências pertin"nt"r uo deslinde da questão.

Parágrafo sexto - É livre o acesso, a qualquer tempo, dos respectivos servidores responsáveis, ao local deguarda elou utilização- do bem do presente Termo de iessao de uso, bem corrro o acesso aos relatórios das3):iiiiî'$i"'iliJfï;.i.:ïåîî:f ouriga-se inlee,ur;",,," naracititação desse acesso ao rocar de guarda

caberâ à secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (sEApA) providenciar a publicaçãodo extrato deste Termo de cessão ¿ã uto no Diário oficial do Estado ¿. coi,l, å no Diário oficiaida união,nos termos do parágrafo único do arrigo 6r da Lei 
"" 

s.,øà6itôgz.
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ARBITRAGEM

Goiânia - GO,

As controvérsias ev'entualmente surgidas quanto u ,o"11!ração, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta.lic-itaceå' cit"ä"it*a-púbrico oi-p"o..oimento .å"gq"-.*, serão submetidas à
tentativa de concitiaç,ã" i;ilü"çaT no-arb¡tã ài *lf*c-"*ñ¡"cäîî Mediação e Arbitiagem daÊiËäö!ïö"tlt"xlç";rtk,*#ïå jäi:*,,.3h3:"ï.3;".:;,":Fo.riõe'"äareì
.AMARA DE c oN crr'ra c¡ ö, üÉnra ðÅö E of üina õ¡ n r 

"Ã 
ffi;JñrËîif¡i[,Íiïffiftr

Í'"""'l'fl;:ïlïff îf Å 
j.*;';iÏ'Tr*i"ïrt;ffm:i,*:î";åï"åï:iff 

""rî:ïamen,eà

Por estarem as partes justas e acertadas, assinam o presente instrumento do ato unilateral em z2(duas) vias de
rgual teor e forma.

Ît

DE
Secretário de Estado de Agricultura,

MENDONÇA
Pecuária e Abastecimento

\?øc ''a )
Prefeito do de Itumbiara -

ç-----

st:ct'e:f¡rri¿ dtr r:st¿rt.r. rle:.{¡¡ricultu'a, pecuiirii,l *.4,rr¿sfccinlc'rr¡ _ lìone (.rr) ]20r*gql5Rua 2só, rr" s2. ecr. r r 7 -l*t,r. r"*i- iir¡",rìi¿.r" " (ì.í¿iuia_co - t:dp, 74.br0-20()
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ANEXO I DO TERMO DE CESSÃO DE USO N" 086/2021

ARBITRAGEM

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

\

5' A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as norrnas integrantes do ordenamento jurídico ao
mériro do litígio.

6' Aplicar-se-á ao pro-c^esso arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso_1!:lR"gimento Interno) da.AMARA DE còNcILIAÇÃo, MñiÀôÃõ üRB'ñRA.E-M Dî ;d^ìrNrsrR^ÇÃo Bsre¡uer(ccMA)' na Lei no 9'307'-de zi àt *"åîi o de' 1996,*i;i 
"; 

,i:14.0, 
9: 26 de junho de 20t5,na Lei complemenrar;ìlti1åixJi':J;y¿:if"i:i?f-:îa Lei p.tuâuãr nã'iã.¡oo, ¿" r¡ ã. j;;ä;'ä" 200r, óonstit,i,iol^i,.n,.nçu

l ' Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de quarquer formaoriunda ou associada a ele, "o-ioärr.a direitos fåiri-oniui, dì;p"rí;;s, e que não seja dirimidaamigavelmente entre 1¡artes (precedida au ,"utüuçã""J.^i*roiva de õonciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma-definitiva'p". *iittagem, ;;;";;;s das no.*u, iã legência da cÂvaRA DEcoNcILIAÇÃo' MEDIAÇÃo Ë ÁnsirnecÉu oe Ãöir¿rNrsrRACao Ësieouel (ccMA).

2' A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO: MEDIAÇÃ' E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃ.ESTADUAL (ccMA) ttta 
"o-po1äio' r.orurudÃ õEshdo, pro.uruãor"r,du Ar*"-breia Legislariva e

por advogados regularm"ttt" inråriior'"àoag¡Go, p"i"rd" funcionar ;;õ;;rrroes- compostas sempre emnumero ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes.(ãrbitros), cujo sorteio." ããr¿ na forma do art. 14 daLei,:?trå:träf:å13j:"r 
n; r r 4, ¿" à?ãé ¡,rnã á"1ïrî, ,"äî;:"¿" d;õ1il;#äu, noûnas de seu Regimenro

Secrcf ¡rri¿ drr l:.stir<ìo rle:
Rua 25ó, rf' 52, ed.l I 7

.4,¡.'icLr ltura, ])ccuii riil e .{,asf ecimcillr¡ - l:onç (lr? ) .32 0 1 -g91 5- Setor l..csrc Univcr.sir¿il.io _ Ooiâr¡i,:-C;<t - 1j¡¡i, 74.{i l0_200
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7' A sentença arbitrar será- de acesso púbrico, a ser disponib'izadoGeral do Estado' **utuuãÀïï,oä#: 
de sig'o pre;isras em lei.

no sítio eletrônico oficial da procuradoria_

8' As partes elegem o Foro da comarca de G.oiân ia panquaisquer medidas judiciais necessárias, incruindo a'i::ï'iï#"'".î'åîï'Jå:uï1â;"Ïil*igiirtii,{ ffiîdrîä,,.,ï-r#Låîff Jî*ilY#iHtåîå'#"'"",f"1i"":,#¿:"#:,:r'j'Jil,ffi:#ïî",.lîiÏ:Ìï*tada 
como renúncia j

Goiânia-co, Æ_a" do"#,y,jW de2021.

\--

Secretário de
DE MENDoNçA

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

do de Itumbiara -

sec.ert¡rria trr Iìsra<Ì* rlc: '{g¡iç¡¡1¡,,'¿¡, r)cc,iiria *.{,asfc-cinlcnro * FQne rr¡2).120r-ggr5Rra 25ó' 
'" 5J. ecr. r I 7 - s*r,',,, r..-ri. ii"ìì,....ìr¿.i" - (ìriiânia-ü{) _ t:ù, z+.ri ro-:titi
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