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O ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, 

IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA – SEAGRI, com sede na 4ª Avenida, nº 405, 

Centro Administrativo da Bahia – CAB, nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

13.937.057/0001-63, neste ato representado por seu titular, Dr. LUCAS TEIXEIRA 

COSTA, inscrito no CPF/MF sob nº 998.317.325-53, portador da carteira de identidade 

nº 10.621.984, expedida pela SSP/MG, devidamente autorizada pelo Decreto de 

Delegação de Competência datado de 07 de fevereiro de 2019, publicado no Diário 

Oficial do Estado – DOE na edição de 09 de fevereiro de 2019e o MUNICIPIO DE 

LICINIO DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.108.286/0001-38, com sede 

a R Cel Gasparino David, Bairro Sede, nº 74, Licinio de Almeida – BA neste ato 

representado pelo seu Prefeito, Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 108.064.347-83, carteira de identidade nº 2076033 82, 

expedida pela SSP/BA, doravante denominados CEDENTE e CESSIONÁRIO, 

respectivamente, tendo em vista o constante do Processo Administrativo nº 

0700190006753, resolvem celebrar entre si o presente TERMO DE CESSÃO DE USO 

DE BEM MÓVEL, com fundamentação legal nos arts. 43 e 46 da Lei Estadual nº 

9.433/2005, pelas cláusulas e condições seguintes:  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Termo tem por objeto a Cessão de uso, a título gratuito, pelo CEDENTE 
dos bens identificado no Anexo I, parte integrante deste, e tombados no Sistema de 
Controle de Patrimônio sob o número: 24.072; 24.086. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 
 
A cessão de uso ajustada por este instrumento tem por finalidade a utilização, pelo 
CESSIONÁRIO, dos bens referidos na cláusula anterior, exclusivamente para 
recuperação e conservação das estradas rurais, aguadas e barramentos do Município  
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em prol do fortalecimento agropecuário e amenização dos efeitos da estiagem 
prolongada, promovendo o escoamento da produção agrícola. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
São obrigações do CESSIONÁRIO: 
 
I - Manter sob sua guarda e responsabilidade o bem ora cedido ao uso;  
II - Não dar à bem destinação diversa ou estranha à prevista na cláusula anterior; 
III – não ceder, nem transferir, no todo ou em parte, o seu uso a terceiros; 
IV - Zelar pela manutenção e conservação do bem cedido; 
V - Assumir a responsabilidade e as despesas com a segurança, manutenção e 
conservação do bem, inclusive o custeio com a manutenção necessária; 
VI - Responder por danos pessoais e materiais causados a terceiros; 
VII – prestar todas as informações solicitadas pelo CEDENTE referentes ao bem 
cedido, assim como permitir o acesso dos servidores do Estado incumbidos da tarefa 
de fiscalizar o cumprimento das disposições do presente Termo; 
VIII – devolver ao CEDENTE o bem em perfeitas condições de uso e conservação, 
livres e desembaraçados de ônus quando da ocorrência de qualquer das hipóteses de 
extinção do presente ajuste, ficando certo que toda e qualquer melhoria que se fizer 
será automaticamente ao bem incorporada, não gerando em favor do CESSIONÁRIO 
quaisquer direitos à indenização ou retenção. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
 
O prazo de vigência deste Termo será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, através de ajuste expresso 
das partes, firmado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do seu 
vencimento, com a comprovação do cumprimento das obrigações ora assumidas pelo 
CESSIONÁRIO.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
O CEDENTE exercerá a fiscalização do uso adequado do bem, através de vistorias 

anuais a serem efetuadas por servidor designado pelo órgão ao qual o bem estiver 
vinculado, devendo ser elaborado relatório circunstanciado da situação em que se 
encontra o bem e se o seu uso está cumprindo as finalidades previstas no presente 
Termo. 
 
 
CLAÚSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO 

 
O presente Termo poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 
I – Por interesse de uma das partes, independente de motivação, desde que 
comunicada por escrito a pretensão de rescindi-lo, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; 
II – Por motivo de interesse público, por ato unilateral do CEDENTE; 
III – quando houver violação das cláusulas deste instrumento, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO- O presente Termo se extingue de pleno direito com o 

advento de seu termo final, pactuado na Clausula Quarta deste instrumento 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO- A não restituição do bem cedido caracterizará posse 
injusta e precária pelo CESSIONÁRIO, autorizando o CEDENTE a adotar todas as 
medidas administrativas ou judiciais, inclusive desforço incontinenti, com vistas à 
reintegração da posse do bem. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Responderá o CESSIONÁRIO, por todos os danos 

eventualmente causados ao bem cedido, durante o período de sua posse, 
observando-se o Processo de Reparação de Danos previsto na lei estadual nº 
12.209/2011. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ATOS DE TOLERÂNCIA 
 

Eventual tolerância do CEDENTE a qualquer infração das cláusulas e condições do 
presente Termo, ou da mora na devolução ou retomada, não implicará em renúncia 
aos direitos que por este instrumento e por lei lhe sejam assegurada.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE ENTREGA/DEVOLUÇÃO 
 
A entrega e a devolução do bem serão efetuadas através dos TERMOS DE 
ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO BEM, cujos modelos constituem o Anexo II deste 
instrumento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente quando se efetuar a vistoria final, constatando-se a 

situação regular do móvel cedido, será considerado devolvido o bem. 
 
CLÁUSULA NONA– DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Cidade de Salvador como único competente para dirimir 
quaisquer litígios decorrentes deste Termo. 
 
E por terem assim ajustado, firmam as partes este Termo que será registrado no 
cadastro de bens móveis do Estado, estando assinado pelas testemunhas adiante 
nomeadas, dele extraindo-se 03 (três) cópias de igual teor e validade, devendo ser 
publicado no Diário Oficial do Estado sob a forma de extrato. 
 

Salvador,       de                         de 2019.  
 

 
Dr. LUCAS TEIXEIRA COSTA 

Secretário 
 

Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 

Prefeito do Município 

 
TESTEMUNHAS:                                                                             
  
___________________________              ___________________________ 
CPF:                                                            CPF: 
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ANEXO I 

 

DESCRITIVO DOS BENS 

 

O Estado da Bahia, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 

Aqüicultura, faz a entrega, dos seguintes bens, abaixo descrito, com seu respectivo 

tombamento:  

 

 

 

 

Salvador,       de                   de 2019. 
 

 

 

 

Dr. LUCAS TEIXEIRA COSTA 
Secretário 

 
 
 

Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 
Prefeito do Município 
 

 
 
 
 
 

ITEM QUANTIDADE 

 

TOMBOS 

 

DESCRIÇÃO 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

01 01 24.072 CAMINHÃO BASCULANTE NOVO 

02 01 24.086 
RETROESCAVADEIRA 

 
NOVO 
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ANEXO II 
 
 

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE BEM MÓVEL 
 
 
 
O Estado da Bahia, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 

Aqüicultura, faz a entrega, após vistoria, dos bens moveis descritos no ANEXO I, 

objeto do TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL nº 64/2019 ao MUNICIPIO 

DE LICINIO DE ALMEIDA, que, neste ato, o dá como recebido, tendo como 

representantes legais das partes CEDENTES e CESSIONÁRIOS, respectivamente, o 

Dr. Lucas Teixeira Costa e o Sr. Frederico Vasconcellos Ferreira.  

 
 

Salvador,      de                      de 2019. 
 
 
 
 

 
Dr. LUCAS TEIXEIRA COSTA 
Secretário 

 
 
 

Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 
Prefeito do Município 
 

 


