
ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

  
  
  

  

  
TERMO DE CESSÃO DE USO que a Agência 
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária - EMATER, como 
CEDENTE, celebra em favor do Estado de Goiás, 
por intermédio da Secretaria de Estado da 
Retomada. 

  

CEDENTE: 

  

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER, pessoa jurídica de direito público 
interno, criada pela Lei Estadual nº. 17.257/11, alterada pela Lei Estadual n˚. 
20.491/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 13.232.306/0001-15, situada na 
RODOVIA R2 S/Nº, EDIFÍCIO/SEDE, QUADRA D, ÁREA LOTE AR-3 - Bairro 
CAMPUS SAMAMBAIA - UFG - GOIANIA - GO - CEP 74690-431, Goiânia - 
Goiás, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. PEDRO LEONARDO 
DE PAULA REZENDE, brasileiro, casado, zootecnista, inscrito no CPF nº. 
969.524.901-91, residente e domiciliado nesta Capital. 

  

CESSIONÁRIO: 

  

ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 37.992.607/0001-05,  com 
sede na Rua 82 Nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º Andar Ala Leste 
- Bairro Setor Central, nesta Capital, CEP 74.015-908, neste ato representada 
por seu Secretário Sr. Cesar Augusto de Sotkeviciene Moura, brasileiro, 
casado, CNH  nº  00392638463 DETRAN/GO, inscrito no CPF sob o nº 
587.145.181-53, residente e domiciliado nesta Capital, tendo em vista o que 
consta do processo administrativo n˚. 202119222000992, resolvem celebrar 
o presente Termo, mediante as cláusulas e condições seguintes: 



  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

  

O presente Termo tem por objeto a cessão de uso, à título gratuito e 
precário, do imóvel de propriedade da EMATER, registrado no CRI de 
Morrinhos (registro n˚. 4.537, Livro 2-H, fls. 161 e 162), sob as Matrículas n˚. 
2.156 (000022666911) e n˚ 2.157 (000022666935), representadas, 
respectivamente, pelos dos lotes 08 e 09, e correlatas edificações, com área 
de 840 metros quadrados, compostas por: 01 (um) prédio de alvenaria, em 
tijolos à vista e coberto de telhas tipo Plan, pintura à base d`água, piso de 
cerâmica, instalações completas, contendo 13 (treze) cômodos, sendo 07 
(sete) salas, 01 (um) salão de reunião, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, 
01 (um) almoxarifado, 01 (uma) sala para rádio amador, garagem externa 
para guardar 06 (seis) veículos, coberta com telhas de zinco, cujo estado 
estado de conservação se encontra descrito no Termo de Vistoria e 
respectivo relatório fotográfico (000022747798), parte integrante deste, 
independentemente de transcrição.  

  

Parágrafo único -  O presente termo de cessão tem fundamento no 
artigo n˚. 38 da Lei Estadual n˚. 17.928 de 27 de dezembro de 2012. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO USO DO BEM 

  

O CESSIONÁRIO utilizará o bem desta cessão para o desenvolvimento, 
exclusivo, das atividades e competências legais da SECRETARIA DE ESTADO 
DA RETOMADA. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DO CESSIONÁRIO 

  

Obriga-se o CESSIONÁRIO: 

  

a) a usar o bem ora cedido de modo adequado, observando-se com rigor a 
sua finalidade e capacidade, bem como conservá-lo como se seu fosse. 

  



b) a não ceder, em hipótese nenhuma, sem expressa autorização ou 
anuência da CEDENTE, o bem objeto desta Cessão de Uso a terceiros, sejam 
eles entidades públicas ou privadas a qualquer título; 

  

c) a responsabilizar-se perante terceiros, com completa isenção da 
CEDENTE, por quaisquer danos causados em razão do uso e gozo do bem 
objeto deste termo; 

  

d) a responsabilizar-se perante a CEDENTE pela integral reparação do bem 
ou danos causados a este ou pelo pagamento dos preços atualizados; 

  

e) a devolver à CEDENTE, findo o prazo ou rescindido este termo de cessão 
de uso, o bem objeto deste instrumento, nas mesmas condições que o 
recebeu, ressalvados os desgastes naturais decorrentes do uso regular e do 
decurso do tempo; 

  

f) a responsabilizar-se a CESSIONÁRIA pelo pagamento de todas as despesas 
inerentes ao imóvel, tais como, tarifas de água, energia, bem como, 
quaisquer taxas e impostos decorrentes ou necessários ao adequado uso 
do bem. 

  

g) Realizar as obras, reparos e reformas necessárias à perfeita conservação 
do imóvel, zelando e conservando como se seu fosse. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO 

  

O presente Termo poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

  

a) pelo descumprimento pelo CESSIONÁRIO das condições estipuladas no 
presente termo implicando na imediata devolução à CEDENTE do bem ora 
cedido, independente de notificação ou interpelação judicial; 

  

b) a qualquer tempo por parte da CEDENTE, independentemente de 
justificativa, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias; 

  



c) a qualquer tempo, por acordo entre as partes. 

  

Parágrafo único - Havendo rescisão antecipada e/ou finda a vigência, o 
CESSIONÁRIO se obriga a devolver à CEDENTE, o bem dessa Cessão de Uso, 
em perfeitas condições de conservação, salvo o desgaste natural do uso 
normal. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

  

O presente instrumento terá vigência de 5 (cinco) anos, entrando em vigor 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por acordo entre 
as partes mediante Termo Aditivo. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

  

O presente Termo terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado - 
DOE pela EMATER, em atendimento ao artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

  

As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução 
ou encerramento deste ajuste, serão submetidas à tentativa de conciliação 
ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem 
da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho 
de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE 
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros 
e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário 
para  julgamento desses conflitos. 

  

  

Pedro Leonardo de Paula Rezende  
Presidente da EMATER 

CEDENTE 
  



  
Cesar Augusto de Sotkeviciene Moura 

Secretário de Estado da Retomada 
INTERVENIENTE/CESSIONÁRIA 

  

  

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo. 

  

Agência Goiana de Assistência Técnica Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária – EMATER, em Goiânia/Goiás, aos              dias do 
mês                                            de 2021. 

  

  

Pedro Leonardo de Paula Rezende  
Presidente da EMATER 

CEDENTE 
  
  

Cesar Augusto de Sotkeviciene Moura 
Secretário de Estado da Retomada 

INTERVENIENTE/CESSIONÁRIA 
  

  

 


