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TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 01/2017 
PROCESSO Nº 3123/2017 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL PÚBLICO QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, E, DE OUTRO, 
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES 
FAMILIARES DE IÚNA, NOS TERMOS QUE SEGUEM: 

 
O MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no 
CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas 
Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. WELITON 
VIRGILIO PEREIRA, brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 998.381.257-68 e 
RG nº 11.639.8, residente na Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das 
Graças, Iúna/ES, cep: 29.390-000, doravante denominado CEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS 
TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE IÚNA, doravante denominada 
ATRAFI, sediada no Córrego Trindade, Santíssima Trindade, Sitio Boas Novas, Iúna/ES, inscrita 
no CNPJ nº 04.695.918/0001-53, neste ato representada por FRANCISCO RODRIGUES 
MARQUES, brasileiro, casado, lavrador, portador do CPF 994.418.107-20 e RG 584.489 SSP/ES, 
residente no Córrego do Meio, Iúna/ES, daqui por diante identificado como CESSIONÁRIO, 
resolvem por mútuo acordo celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL 
PÚBLICO, regido pelas cláusulas seguintes, sem prejuízo da legislação aplicável: 
 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1. O presente instrumento tem o propósito de viabilizar a cessão de uso do bem móvel público 
referido na cláusula 1.1 para atender a finalidade descrita na cláusula 1.2. 
1.1. O bem objeto de cessão é um Caminhão Bramont/Mahindra HWKCS 34, nº Chassis 
9ARAM34H6DM002075, carroceria simples sem caçamba, 4x4, ar condicionado, 2 portas, 
Motor 120 cv 4 cilindros, na cor branca, modelo 12/13, diesel, placa OCX 0825, especificado 
no anexo 1. 
1.2. A finalidade da cessão é dar sustentação às famílias, agregando valores aos produtos e 
evitando o êxodo rural, nos termos do anexo 1 e do convênio nº SEAG nº 0120/2010, firmado 
com Estado do Espirito Santo. 
1.3. A cessão será com encargos para o Cessionário e sem ônus para o Cedente. 
1.4. Pela presente cessão, o Cessionário terá a posse direta e precária do bem, mantida a 
propriedade e a posse indireta do Cedente. 
 
02 - CLÁUSULA SEGUNDA - DEVERES DAS PARTES: 
2.1. Deve o Cedente: 
I – entregar, em local por ele determinado, o bem descrito na cláusula 1.1, nas condições 
referidas no anexo 1, ao Cessionário dentro de cinco dias úteis contados do início da vigência 
do Termo de Cessão de Uso; 
II – não dificultar ou impedir a adequada utilização do bem cedido pelo Cessionário, desde 
que o esteja fazendo em conformidade com os deveres assumidos na cláusula 3.2; 
III – fiscalizar a adequada utilização do bem objeto de cessão pelo Cessionário, para o que 
designará fiscal; 
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IV – reintegrar sua posse plena sobre o bem ao fim da vigência do Termo de Cessão de Uso ou 
em caso de rescisão, se o Cessionário não o restituir espontaneamente. 
2.1.1. A fiscalização do Cedente não afasta ou reduz as responsabilidades do Cessionário. 
2.2. Deve o Cessionário: 
I – dar ao bem objeto da cessão a destinação referida na cláusula 1.2; 
II – apresentar, em vinte dias contados da vigência deste Termo de Cessão de Uso, a relação 
dos beneficiários diretos do bem, assim como sua forma de escolha e critérios para a 
utilização, para o quê deverão ser observados os princípios da impessoalidade e moralidade, 
bem como informar eventuais inclusões ou exclusões de beneficiários; 
III – responsabilizar-se integralmente: 
a) pela designação de pessoal capacitado para a operação/utilização do bem; 
b) pelo seu abastecimento com combustível adequado a seu funcionamento; 
c) pela manutenção preventiva e corretiva do equipamento, incluídos tanto os serviços quanto 
as peças, insumos, pneus etc., que deverão ser de qualidade compatível com os utilizados em 
linhas de montagem, seguidas as diretrizes do manual do equipamento; 
IV – utilizar com exclusividade o bem, vedada sua transferência, cessão, empréstimo, locação, 
subcontratação ou qualquer outro meio que implique a utilização do bem por outro que não 
o Cessionário ou seus beneficiários identificados na forma do inciso II; 
V – utilizar o bem apenas em conformidade com sua destinação, vedado o abuso ou 
desvirtuação de seu uso para atividades para as quais não foi projetado ou dimensionado; 
VI – zelar pelo bem a fim de protegê-lo de eventos nocivos como intempéries, furto, roubo, 
extravio, má utilização etc.; 
VII – assumir integral e exclusiva responsabilidade em caso de acidentes ocorridos durante ou 
pela utilização do bem; 
VIII – responsabilizar-se integral e exclusivamente em caso de furto, roubo, extravio, avaria ou 
destruição do bem; 
IX – buscar o bem, quando convocado para tanto, e devolvê-lo, no dia de encerramento da 
vigência do Termo de Cessão de Uso ou em caso de rescisão, em local determinado pelo 
Cedente; 
X – manter durante a execução da cessão as mesmas condições que o habilitaram a firmar o 
presente instrumento; 
 
03 - CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste Termo de Cessão de Uso.  
3.1.1. O agente fiscalizador do Cedente será o Sr. Fernando Aparecido Batista Silveira, 
matricula nº 304165 e Paulo Sergio Prudente, matricula nº 303480, nomeado por Portaria 
subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao Cessionário permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora 
devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
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04 - CLÁSULA QUARTA - VIGÊNCIA: 
4. O presente Termo de Cessão de Uso vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
publicação na Imprensa oficial, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração.  
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS: 
5. Durante o prazo de vigência da cessão, todas as despesas referentes a manutenção, 
conservação, abastecimento, licenciamento, seguro obrigatório, bem como o seguro total do 
veículo, serão de responsabilidade do Cessionário. 
 
06 - CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO E DA REVERSÃO: 
6.1. A presente Cessão será rescindida de pleno direito, sem necessidade de comunicação 
prévia acarretando a imediata reversão do veículo, ao Patrimônio Público Municipal, nos 
seguintes casos: 
I – Se o Cessionário der outra destinação ao veículo cedido; 
II – Nos demais casos previstos em lei específica. 
 
07 - CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
7.1. O foro judicial para a solução de eventuais litígios que não possam ser resolvidos 
amigavelmente será o da Comarca de Iúna. 
 
7.2. Este Termo de Cessão de Uso é integrado pelos seguintes anexos: 
I – Anexo 1: descrição do bem, de suas condições atuais e finalidade da cessão de uso; 
II – Anexo 2: cópia do convênio SEAG nº 0120/2010, firmado com Estado do Espírito Santo. 
 
E assim, por estarem justes e acordes, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual 
teor. 
 
 
Iúna/ES, 07 de novembro de 2017. 
 
 
WELITON VIRGILIO PEREIRA 
Prefeito Municipal 
CEDENTE 
 
 
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE IÚNA  
Francisco Rodrigues Marques  
CESSIONÁRIO 
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ANEXO 1 
 
1. Descrição do bem:  
Um Caminhão Bramont Mahindra HWKCS 34, nº Chassis 9ARAM34H6DM002075, carroceria 
simples de madeira, sem caçamba, 4x4, ar condicionado, 2 portas, Motor 120 cv 4 cilindros, 
na cor branca, modelo 12/13, diesel, placa OCX 0825. 
 
2. Estado do bem:  
Usado, bom estado de conservação. 
 
3. Finalidade da cessão de uso:  
Visa dar sustentação às famílias, agregando valores aos produtos e evitando o êxodo rural. 
 
3.1. Forma de utilização do bem:  
Com o equipamento proposto, tendo em vista suas múltiplas funções, a Associação poderá 
transportar seus produtos da lavoura para a sede da propriedade e ou para comercialização. 
Este equipamento será utilizado pelos agricultores da referida Associação mediante 
agendamento com o presidente da mesma. 
 
4. Execução da cessão: 
A Associação deverá apresentar formalmente, via oficio, direcionado a Secretaria de 
Agricultura e Agronegócios de Iúna – SMAA, mensalmente as seguintes informações: 
- Quais os beneficiários atendidos, quilometragem percorrida por viagem e finalidade do uso 
(diário de bordo); 
- Eventuais avarias no veículo; 
- Eventuais infrações de transito e identificação do infrator. 
 
5. A Secretaria de Agricultura e Agronegócios de Iúna – SMAA, através dos fiscais nomeados, 
poderão a qualquer momento proceder vistorias de fiscalização junto a Associação dos 
Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Iúna para averiguar o cumprimento das 
cláusulas pactuadas. 
 
6. Número do Convênio SEAG nº 0120/2010.  
6.1. Órgão Concedente: Estado do Espírito Santo.  
                       
 
 
 


