
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTAO E PLANEJAMENTO

SEGPLAN GO\I,ERNO DE

GOIAS t{\

OUTORGADO PELO ESTADO DE GOIAS, POR

rN TETT EOIO DA SLCRETAPJA DE ESI ADO Dt CLSTAO
E pr.ANE.tAMENTo. e ecENcn GotANA DE DEFESA
acnopecuArun - AGRODFFLSA, \AS co\Dlcdt's
ABAIXO ESTIPUI,ADAS:

Pelo presente Termo de Cessdo de Uso, o ESTADO DE
GOIAS. pessoa juridica de direito priblico intemo, inscrito no CNPJ/MF sob n'
01.409.580/0001-3 8, representado pelo Procurador-Ceral do Estado, Alexandre Eduardo
Felipe Tocantitrs, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO sob o n." 14.800.

portador do CPF n' 354.327.211-04. residente e domiciliado nesta capital, por intermddio da

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO, neste ato representada

pelo Secretario Thiago Mello Peixoto da Silveira, brasileiro, casado. portador da Cl
n" 3177880 SSP/GO e CPF n" 633.533.851-34. residente e domiciliado nesta Capital. por
forga do disposto no artigo 7", inciso I. "h", da Lei rf 17.25712011, de 25 de janeiro de 201 1,

domvante designado simplesmente Cf,Df,NTE, outorgam o uso do im6vel estadual a seguir

discriminado d Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecuiria - AGRODEFESA. insc ta no

CNPJ n'06.064.22710001-87, neste ato representada pelo seu Prcsidente Arthur Eduardo
Alves de Toledo, brasileiro, engenheiro agr6nomo. portador do RG n' 10.126.498-7 SSP/SP

e CPF n" 041.514.578-36, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designada
simplesmente CESSIONARIA, nas seguintes condiqoes:

I - OBJETO

A CESSIONARIA recebe por este Termo de CESSAO DE USO, a ritulo precdrio e gratuito,
uma drea de 247,65 m'z. parte integante da fuea maior do imrivel de propriedade do Estado de

Goirls, localizado na Rua Sebastiao Borges de Freitas. Quadra E. Lote Area, Cefltro. no
municipio de Itaj6 - CO. registrado sob a matricula n' 4.106, no Cart6rio de Registo de

Imdveis da Comarca de Itaje - GO. confome cefiidao de registro fl. 04, Relat6 o de Vistoria
o' 21412015 fls. 16127, Planta de SituaqSo fl. 28 e Memorial Descritivo fl. 29 constantes no
Prccesso Administrativo n' 201 500066002881, com os seguintes Limites e Conf'rontaq6es:
" 1 1.82 metros de frente, confrontando com a Rua Sebastiao Borges de Freitas; I I .69 metros
nos fundos, confrontando com o Coldgio Estadual Presidente Castelo Brancoi 21,02 metros
no lado direito, confrontando com a area utilizada p€lo Ministdrio Plblico; 21,05 metros no
lado esquerdo, conliontando com a arca rcmanescente". 

t
II _ FINALIDADES

Pelo presente ato unilateral, o CEDENTE consente e permite i CESSlONant,q. util\ra, o

im6vel descrito no item anterior, a titulo precArio e gratuito, para fins de abrigar a Unidade da
Agrodefesa em Itaj6 - GO, sendo vedado o uso para qualquer outra finalidade.

|lt - oBRtGAqoES DA CESSTONAruA
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:.t. I CESSIONATA se compromete a administrar, guardar, zelar e proporcionar o melhor'
uso do bem pfblico. corendo po..uu 

"ontu 
as despesas com a conservagao e utilizaqao do

bem.
3.2. Utilizar-se do im6vel exclusivamente para as obrigag6es assumidas, neo podendo ser

utilizado para oufo Iim, sob pena de estar descumprindo condigdo essencial do presente

Temo, ensejando a adogao das providencias para sua rescisio
3.3. Comunicar por esc to ao CEDENTE toda e qualquer obra a ser realizada na drea'

3.4. A CESSIONARIA declara, no ato da assinatura deste Termo, receber o imovel objeto

deste ajuste no estado de uso e conservagao desc to no relat6do de vistoria anexo, obrigando-

se a restitui-lo, no minimo, nas mesmas condigdes.

3.5. O CEDENTE poderri5 a qualquer tempo e modo, realizar vistoria na iirea, a fim de

averiguar o cumprimento do presente temo, bem como comprovar a exist€ncia de adequada

manutengEo do uso do mesmo.
3.6. A Cf,SSIONARIA pagarii as ta\as relativas d rigua, energia eldt ca e outros tributos que

incidam ou venham a incidir sobre o imovel. correndo its suas expensas as despesas

decorentes de limpeza e conservagio do im6vel, enquanto estiver no uso e gozo do mesmo.

3.7. Restituir a drea objeto do presente Termo livre e desembaraqado, no minimo nas

condiq6es em que o recebeu, quando do tdrmino do prazo de vigencia deste Temo de Cessao

de Uso, salvo se prorrogado o mesmo.
3.8. As reformas e adaptagoes, bem como as consttuq6es que se tomarem necessirias no

imovel correrSo por conta e responsabilidade da CESSIONARIA, sendo que, as respectivas

construq6es, e benl'eitorias incorporar-se-io ao im6ve1 por acessao! neo gemndo para a
CESSIONARJA qualquer direito indenizat6rio.

IV - PRAZO

O presente Temo ter6 vigencia pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua

assinatur4 o qual poderd ser prorogado por igual periodo, caso haja interesse das partes ou

rescindido no caso de inadimplemento das condigdes aqui estabelecidas. n6o gerando para a

CESSIoNARIA qualquer direito indenizat6rio.

v - Dos ADtTrvos

Quaisquer alteraqoes deste Termo, exceto quanto d mudanqa de finalidade, serSo realizadas, a

critdrio das partes e segundo legislagio vigente, mediante Termos Aditivos.

VI - DA DENI.INCIA

0 presente Termo de Cessio de Uso poderA ser denunciado por qualquer das panes.

que haja comunicagio prdvia e expressa com anteced€ncia de 60 (sessenta) dias.

vII - DO INADIMPLEMEI\rTo

desde

\

Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigaQ6es e

pela CESSIONARIA no presente Termo ou em seus Aditivos,

.t)

responsabilidades assumidas
serii o mesmo rcscindi
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pleno direito, independentemente de aviso judicial ou extajudicial. devendo a nova utilizaQeo

da iitea ser regulada mediante instumento pr6pdo.

!1II . DA PUBLICIDADE

O extrato do presente Termo de Cesseo deverd ser publicado no Diririo Oficial do Estado'

IX - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Goiania, por uma das varas pdvativas dos feitos da

Fazenda do Estado, para dirimir dtvidas a respeito deste Termo.

E, para que surta os efeitos juridicos e legais, as partes assinam o presente Termo em 03 (tres)

vias, na prcsenqa das testemunhas abaixo.

Goidnia, Q! de
S.

SECRETARIA DE ESTADO DE
GE5TAO E PLANEJAMENTO q6\

de

ALEXANDRI EDUARDO FELIPE OCANTINS
Procurador-Ge

TESTEMUNIIAS:

1.

2.

THIAGO PEIXOTO
Secretdrio de Gesfii

EDI]ARDO ALVES DE TOLEDO
Presidente - AGRODEFESA

supoinlendencia dc Palrimdnio
CcEncla de Parim6nio Imobrliarioe Mobilitio

,{v Repnblrq do Llbeo, .' 1945, S.tor a)€ste, Fone (62)3201-6606
7412i-125 Goiania coits


