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TERMO DE CESSAO DE USO \" ()b11
OUTORGADO PELO ESTADO DE GOIAS, POR
INTERMEDIO DA SECR-ETARIA DE ESTADO DE CES] AO
E PLANEJAMENTO, A AGENCIA GOIANA DE DEFESA
AGROPECUARIA _ AGRODEFESA. NAS CONDIC6hS
ABAIXO ESTIPULADAS:

Pelo presente Termo de Cessao de Uso, o ESTADO DE GOIAS.
pessoa.iuridica de direito priblico intemo. inscrito no CNPJ,MF sob n' 0l .409.580/0001-3 8.
representado pelo Procurador-Geral do Estado. Alexandre Eduardo Felipe Tocanlins, 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 intemedio da SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTAO E PLANf,JAMENTO, neste ato representada pelo seu Chefe do Gabinete Adjunto de
Planejamento, Qualidade do Gasto e Investimento Jilio Alfredo Rosa Paschoal, brasileiro.
casado, economista. portador da Cl n' 1163478/2 Via - DGPC/GO e CPF n'265.153.931-72,
residente e domiciliado nesta capital, por forqa da Portada n" 003/2014 e do disposto no artigo 7'.
inciso [, "h". da Lei n' I7.257/2}rl. de 25 de janeiro de 201 l, doravante designado simplesmente
CEDENTE, outorgam o uso.do im6vel estadual a seguir discriminado A AGtNCIA GOIANA
DE DEFf,SA AGROPECUARIA - AGRODEFESA. inscrita no CNPJ n" 06.064.22710001 -87"
neste ato representado por seu Presidente Antelor de Amorim Nogueira, RG n'78445D Yia -
DGPC/GO e inscrito no CPF n'002.748.361-49, residente e domiciliado nesta capital, doravante
desigrado simplesmente Cf, SSIONARJA, nas seguintes condigdes:

I - OBJETO

A CESSIONARIA recebe por este Termo a CESSAO DE USO, a titulo prectuio e gatuito. do
im6vel de propriedade do Estado de Goi6s, com rirea de 720,00 m'?, situado na Rua Rio Verde
esquina com Rua 09, n' 300, Setor Santos Dumont, no municipio de Itumbiara - GO, registrado
sob a Matricula Rl-6.189. Livro 02. no Cartorio de Registro de Im6veis da rcspectiva Comarca,
confome certidao fl. 03. Memorial Descritivo fl. 04 e Relat6rio de Vistoda n" 361/2013 fls. l4124.
constantes no Processo Administrativo n" 201300005014814.

Pelo presente termo, o CEDENTE consente e pe.mile
descrito no item anterior, a titulo preciirio e gratuito, para
Ag€ncia Goiana de Defesa Agropecuaria - AGROD
outra finalidade-
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II - FINALIDADES
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III - OBRIGACOES DA CESSIONARJA

3.7. Restituir a 6rea objeto do presente Termo
em que o recebeu. quando do tdrmino do prazo
se prorTogado o mesmo.
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3.1. A CESSIONARIA se comprcmete a administar. guardar, zelar e proporcionar o melhor uso
do bem publico, correndo por sua conta as despesas com a conservaqao e utilizagao do bem.

3.2. Utilizar-se do im6vel exclusivamcnte para as obrigag6es assumidas, ndo podendo ser utilizado
para outro fim, sob pena de estar descumprindo condig5o essencial do presente Termo, ensejando
a adoqio das pror iddncias para sua rescisdo.

3.3. Comunicar por escrito ao CEDENTE toda e qualquer obra a ser realizada na riLrea.

3.,1. A CESSIONARIA declara. no ato da assinatura deste Termo, rcceber o im6vel objeto deste
ajuste no estado de uso e conservagio descdto no relat6rio de visto a anexo, obrigando-se a
restitui-lo, no minimo, nas mesmas condig6es.

3.5. O Cf,DENTE poderii. a qualquer tempo e modo, realizar vistoria na iirea, a fim de averiguar o
cump mento do presente termo. bem como comprovar a existCncia de adequada manutenqao do
uso do mesmo.

3.6. A CESSIONARIA pagard as taxas relativas d rigua, energia eldtrica e outros tributos que
incidam ou venharn a incidir sobre o im6vel, correndo ds suas expensas as despesas decorrentes de
limpeza e conservagSo do im6vel, enquanto estiver no uso e gozo do mesmo.

livre e desembaragado, no minimo nas condig6es
de vigencia deste Termo de Cessio de Uso. salvo

3.8. As reformas e adaptagdes. bem como as construgdes que se tomarem necessirias no im6vel
corerao por conta e responsabilidade da CESSIONARIA. sendo que. as respectivas construgoes e

benfeitorias incorporar-se-io ao im6vel por acess6o, nao gerando para a CESSIONi.RIA
qualquer direito indenizat6rio.

lv - PRAZO

(J presente Termo terd vigoncia pelo prazo de 20 (vinte) aDos, a contar da data de sua assinatura. o
qual podera ser prorrogado por igual periodo, caso haja interesse das partes ou rescindido no caso

de inadimplemento das condig6es aqui estabelecidas, nio gerando para a CESSIONARIA
qualquer direito indenizat6rio.

V - DOS ADITIVOS

Quaisquer alterag6es deste
crit6 o das partes e segundo

VI - DA DEN NCIA

O presentc Termo de Cessio de Uso poderri
haia comunicaQao prdvia e expressa com an
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Termo, exceto quanto e mudanga de finalidade, serdo realizadas, a
legislaQao vigente, mediante Termos Aditivos.
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As partes elegem o foro da Comarca de Goiania. por uma das
Fazenda do Estado, para dirimir dirvidas a respeito deste Termo.

E, para que surta os efeitos juridicos e legais, as partes assinam
vias, na presenQa das testemunhas abaixo.
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VII . DO INADIMPLEMENTO

Em caso de. inadimplemento total ou parcial das obrigaqdes e responsabilidades assumidas pela
CESSIONARIA no presente Termo ou em seus Aditivos, seri o mesmo rescindido de pleno
direito, independentemente de avisojudicial ou extmjudicial, devendo a nova utilizaqao da iirea ser
regulada mediante instumento pr6prio.

VIII - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente Termo de Cessio deverd ser publicado no Diririo Oficial do Estado.

lx - Do FoRo

varas p vativas dos feitos da

o presente Termo em 03 (trds)

coia,,iu. l9- a" *Tf."$* a" 8Q1Y

ALEXA\DRL EDUARDO FELIPE IO ANTINS
Procurador-Geral do Estad

JULIO ALFREDO ROSA PASCHOAL
Chefe de Gabinete Adjunto

Portaria n" 003/2014

TESTEMUNHAS:

I

ANTEN RIM NOGIJEIRA
_ AGRODEFESA

SEGPlAN/Superinlend€ncia de Patrim6nio do Estado
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