
 

 

 

 

 

     

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  

 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS Nº 000, DE 0000. 

 

O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de direito 

público interno, com sede à Avenida João Pessoa, 1265 CNPJ n.83.027.045/0001-87 aqui 

denominado simplesmente MUNICÍPIO, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, brasileiro, inscrito no CPF n.061.266.679-48 com R.G. 

n. 4.899.402 e a ASSOCIAÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 

privado, com endereço na xxxxxxxxxxxxxx, neste Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa 

Catarina, CNPJ/MF nº .................., ora denominada simplesmente USUÁRIA, representada no 

presente ato pelo seu Presidente Sr. ............. inscrito no CPF sob nº ............ e RG nº ..........., têm 

entre si justo e acertado, com fundamento na Lei Municipal 2.697/2020 o presente Termo de 

Cessão de uso, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo: 

 

01. DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a concessão de uso, pelo Município de Guarujá do Sul, à Usuária, 

dos seguintes equipamentos agrícolas, os quais deverão ser utilizados em favor dos agricultores: 

 

I – TRATOR AGRICOLA DE PNEU MARCA JOHN DEERE, COR VERDE, MODELO 6100J, 

100CV, 4X4, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, DIESEL, CHASSI 1BM6100JKLA003022, com 

registro no patrimônio municipal sob nº 7810; 

Valor: R$ 219.845,10 

 

II – GRADE ARADORA MEC. 18 DISCOS DE 26 POL. ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE 

230MM com registro no patrimônio municipal sob nº  2631; 

Valor: R$ 7.000,00 

 

III – ENSILADEIRA JF M PLA JF 1C com registro no patrimônio municipal sob nº 7728; 

Valor: R$ 20.000,00 

 

IV – CARRETAO FORRAGEIRO HIFDRÁULICO METÁLICO COM CAPACIDADE DE 6 

TON COM RODADO DUPLO com registro no patrimônio municipal sob nº 3625; 

Valor: R$ 9.000,00 

 

V – DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, COM BOMBA À VACUO, CAPACIDADE DE 

6000LTS, COM CARDAN E MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4 POL E RODADO REFORÇADO 

com registro no patrimônio municipal sob nº 2629; 

Valor: R$ 12.000,00 

 

VI - GRADE DE LIMPEZA PARA TRATOR, COM ENGATE NO TERCEIRO PONTO, 

MODELO 2,40 MTS, 19 DENTES COM CHASSIS 4" COM REFORÇO, COM PÉS EM FERRO 

1 X 4" DE 60 CM DE ALTURA COM PONTAS EM AÇO. MARCA: BALBINOT com registro 

no patrimônio municipal sob nº 5745 

Valor: R$ 2.333,84 

 

02. DO PRAZO 
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O prazo de duração da presente permissão é de 04 (quatro) anos, fixado em observância aos 

princípios da administração pública, ao interesse público e à depreciação dos bens. 

O prazo de vigência da concessão poderá ser prorrogado uma vez por até igual período; contudo, a 

restituição poderá se dar a qualquer tempo, bastando que a parte interessada comunique a outra com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

03. DO USO 

A Associação – Usuária, deverá garantir o uso dos bens recebidos por esse Termo, por todos os 

agricultores que solicitarem a prestação, sob pena de revogação da outorga por se revelar contrária 

ao interesse coletivo e em prol de interesses particulares. 

A associação poderá efetuar cobrança pela prestação de serviços aos agricultores, cujo valor da 

hora/máquina não poderá ser superior àquele praticado na região. 

04. DAS OBRIGAÇÕES: 

04.1 São obrigações do município: 

a) entregar os bens em perfeitas condições de uso; 

b) assessorar a Associação na sua organização e funcionamento; 

c) exigir o retorno dos bens a sua posse ao final da cessão ou antecipadamente quando ocorrer 

motivos para tanto; 

d) exigir e fiscalizar o fiel cumprimento deste Termo; 

e) designar Gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e de 

fiscalização;  

f) registrar os atos de celebração, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de 

contas do presente Termo;  

g) orientar a Usuária quanto à correta apresentação da prestação de contas, tendo como premissas a 

simplificação e a racionalização dos procedimentos;  

h) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, independentemente de 

apresentação de prestação de contas devida pela Usuária, o qual, sem prejuízo de outros elementos, 

deverá conter:  

- descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  

- análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas; 

- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomarem em decorrência 

dessas auditorias.  

 

04.2 São obrigações da Associação: 

a) utilizar os equipamentos recebidos de acordo com as normas técnicas específicas para cada um 

dos bens; 

b) prestar os serviços de forma universal, para todos os que solicitarem; 

c) contratar operador para os bens recebidos, arcando com as despesas e encargos decorrentes; 

d) regulamentar a utilização dos equipamentos, bem como o valor da hora máquina, submetendo-a 

à análise do município; 

e) zelar pela guarda e manutenção dos bens; 

f) arcar com as despesas operacionais dos bens; 

g) fazer a manutenção dos equipamentos, em todos os aspectos em que se fizerem necessários; 

h) prestar contas na forma prevista neste Termo; 

i) utilizar os recursos arrecadados com a prestação de serviços na manutenção, aquisição de 

combustíveis e lubrificantes, conservação e reparo dos equipamentos, bem como no pagamento da 

mão de obra necessária; 
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j) controlar o agendamento de pedidos e atender pela ordem de chegada de cada requerimento;  

k) informar ao Município de Guarujá do Sul/SC todas e quaisquer alterações estatutárias, incluindo 

a de composição de sua Diretoria, por ocasião de sua eventual ocorrência;  

l) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo dos bens recebidos, inclusive no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;  

m) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Cessão, não 

se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos 

respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto ou restrição à sua execução;  

n) prestar contas da boa e regular utilização dos bens no prazo de até 30 (trinta) dias do fim de cada 

exercício até o final de sua vigência;  

o) manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestação de 

contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de contas.  

 

05. DA MANUTENÇAO E GUARDA  

As despesas com manutenção, guarda e operadores serão de responsabilidade exclusiva da 

Associação, inclusive aquelas inerentes aos encargos trabalhistas acaso incidentes nas contratações 

por ela efetivadas para alcançar os objetivos do presente Termo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
7.1– O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO deve ser executado fielmente pelos partícipes, de 

acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um pelas 

consequências da inexecução total ou parcial.  

7.2 - A usuária fica obrigado a remeter à Prefeitura relatório trimestral descrevendo o uso das 

máquinas para prestar os serviços aos agricultores, como forma de prestação de contas; a partir do 

segundo ano de vigência, a prestação de contas será de forma anual, sempre no prazo de 30 dias 

após o final do exercício financeiro. 

7.3 – A prestação de contas apresentada pela Associação deverá conter elementos que permitam ao 

Gestor avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a 

descrição pormenorizada das atividades realizadas até o período de que trata a prestação de contas, 

a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:  

7.3.1 – datas e locais das atividades, incluindo o registro dos resultados em fotos e/ou vídeos, locais 

de realização dos serviços, material de divulgação das ações e outros documentos comprobatórios 

das atividades realizadas e da execução do objeto pactuado; 

7.3.2 – a não execução do objeto pactuado, implicará na obrigatoriedade de apresentação de 

relatório de justificação; 

7.4– A administração pública deverá considerar ainda, em sua análise, os seguintes relatórios 

elaborados internamente, quando houver:  

7.4. 1 – relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;  

7.4.2 – relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do 

objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo; 

7.5– Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 

realizadas, o parecer do Gestor acerca da prestação de contas da parceria celebrada deverá, 

obrigatoriamente, mencionar:  

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;  

b) os impactos econômicos ou sociais;  

c) o grau de satisfação do público alvo;  

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  
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7.6– A Associação prestará contas da boa e regular aplicação dos equipamentos recebidos no prazo 

de até 30 (trinta) dias a partir do término de cada exercício, para fins de monitoramento do 

cumprimento das metas do objeto.  

7.6.1– O prazo referido no item 7.6 poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que 

devidamente justificado e aprovado pelo Gestor. 

7.6.2– O disposto no item 7.6.1 não impede que a administração pública promova a instauração de 

tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades na 

execução do objeto.  

7.7– A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública se dará no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do seu recebimento ou do cumprimento de 

diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período, devendo concluir, 

alternativamente, pela:  

7.7.1– aprovação da prestação de contas;  

7.7.2– aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou rejeição da prestação de contas e 

determinação de imediata instauração da tomada de contas especial.  

7.8– As prestações de contas serão avaliadas:  

7.8.1– regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos neste Termo;  

7.8.2– regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de natureza 

formal que não resulte em dano ao erário;  

7.8.3– irregulares, quando comprovada quaisquer das seguintes circunstâncias:  

7.8.4– omissão no dever de prestar contas;  

7.8.5– descumprimento injustificado dos objetivos;  

7.8.6– dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  

7.8.7– desfalque ou desvio dos bens ou dos valores recebidos com a prestação dos serviços;  

7.9– Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 

Usuária sanar a irregularidade.  

7.9.1– O prazo referido no item 7.9 é limitado a 15 (quinze) dias por notificação, prorrogável, no 

máximo, por igual período, desde que dentro do prazo que a administração pública possui para 

analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação dos resultados.  

7.9.2– Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 

saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve 

adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do 

dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente, com o imediato recolhimento 

dos bens cedidos.  

7.10– Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 

a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que 

compõem a prestação de contas.  

 

08. DA DEVOLUÇÃO 

 

8.1 – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente Termo de Cessão,  os 

bens ora cedidos, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada 

pela autoridade competente da administração pública.  

8.2 Os bens deverão ser devolvidos após o prazo da concessão de uso, em condições ideais de uso. 

8.3 Os bens deverão ser revertidos imediatamente no caso de julgamento irregular da prestação de 

contas. 
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09. DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

A responsabilidade perante terceiros de quaisquer danos causados por acidentes, ainda que 

fortuitamente, é atribuída ao permissionário. 

 

10. DA INTRANSFERIBILIDADE 

A presente concessão de uso é intransferível. 

 

11. DA EXTINÇÃO E DA REVOGAÇÃO ANTECIPADA 

A violação de qualquer das condições estipuladas neste Termo ou por motivo superveniente, 

considerado o interesse público devidamente justificado, implicará na extinção ou revogação 

imediata do termo de concessão de uso, bastando para isso comunicação com antecedência mínima 

de trinta dias, desistindo, a usuária de qualquer direito ou indenização, seja a que título for, com a 

imediata reversão dos bens ao patrimônio público do município.  

 

12. DOS DIREITOS/DEVERES DOS AGRICULTORES 

Aos agricultores ficam assegurados os seguintes direitos e obrigações: 

a) protocolar o pedido para realização dos serviços, junto à sede da Associação ou diretamente 

com seu Presidente; 

b) pagar o preço dos serviços, conforme ajustado, conforme Estatuto e Normas Internas da 

Associação; 

c) respeitar as decisões tomadas pela Diretoria ou Assembléia Geral da Associação; 

d) receber os serviços, conforme solicitado e pela ordem do protocolo; 

e) fiscalizar a execução do trabalho solicitado. 

 

 

13 - DA RESCISÃO  
13.1– O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer dos partícipes, os 

quais somente responderão pelas obrigações e auferirão as vantagens do tempo em participaram 

voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a 

publicidade da intenção rescisória.  

13.2– Ocorrendo a rescisão, não caberá aos partícipes qualquer direito à reclamação de indenização 

pecuniária, obrigando-os, entretanto, a apresentarem os relatórios das atividades desenvolvidas e a 

prestação de contas, até a data do encerramento do Acordo, bem como a restituição dos bens.  

13.3– A inexecução total ou parcial deste Termo, por qualquer dos partícipes ensejará sua denúncia 

e rescisão pela parte prejudicada, com as consequências previstas em Lei e neste instrumento.  

13.4– É atribuída à administração a prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela 

execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar a descontinuidade.  

 

14 – DAS SANÇÕES  
14.1– Pela execução em desacordo com as regras fixadas neste Termo e com as normas previstas na 

legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

organização da sociedade civil as seguintes sanções:  

14.1.1– advertência;  

14.1.2– suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora, por prazo não superior a dois anos;  
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14.1.3– declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 

administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

15 – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
15.1 – Deverá ser garantido o livre acesso dos servidores do Município de Guarujá do Sul/SC, do 

controle interno e externo correspondentes aos processos, aos documentos e às informações 

referentes ao presente Termo, bem como aos locais de execução dos serviços. 

 

16 – DO FORO  
16.1– Os partícipes elegem o Foro da Comarca de São José do Cedro/SC como competente para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Acordo de Cooperação ou de sua participação, que não 

possam ser solucionados administrativamente, bem como para solucionar os litígios que 

possivelmente decorrerem deste instrumento.  

16.2– Tanto quanto possível, as partes se esforçarão para resolver amistosamente todos os casos 

omissos a este Termo. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor, 

junto com duas testemunhas. 

  

Guarujá do Sul, em ................ 

 

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER,                        ....................... 

Prefeito       Presidente da Associação............. 
 

 

Testemunhas: 

 

1) ____________________________      2) ______________________________ 

CPF.:      CPF.: 


