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CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE BENS Nº 075/2013 

Processo nº 1.031.093/02 

 

CEDENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Poder Executivo Municipal, pessoa 

jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Nº 92.403.567/0001/27, com sede na Rua do Comér-

cio, 1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado 

pelo Seu Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei Zanatta, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

nesta cidade, RG nº 5049792293, inscrito no CPF nº 689.842.430-00.   

CESSIONÁRIA: APROLTASUL - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

TAQUARUÇU DO SUL, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 05.010.987/0001/49 , com 

sede na Rua Monsenhor Vítor Battistella, nº 181, neste município de Taquaruçu do Sul, RS, neste 

ato representada pelo seu presidente Sr. Elido José Ortigara, brasileiro, casado, agricultor, porta-

dor do CPF nº 274.635.590-68, residente e domiciliado na Linha Turchetto, neste município, Estado 

do Rio Grande do Sul. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Autorização contida na Lei nº 1.160, de 16 de fevereiro de 2012. 

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a cessão de uso gratuito, para a CESSIONÁRIA, 

dos seguintes bens, de propriedade do Município de Taquaruçu do Sul, mediante as cláusulas e 

condições a seguir descritas: 

 1 - 7 (sete) kits de equipamentos para irrigação compostos de: 

1.1 - 1 (uma) bomba para irrigação completa com assessórios de sucção e recalque AE 2; 

1.2 - 1 (um) motor monofásico 2 CV, capacidade de recalque de 24 mil litros/hora em uma 

altura manométrica mínima de 12 metros; 

1.3 – 700m (setecentos metros) de canos PVC, 50 mm, PN 80 soldável; 

1.4 – 3 (três) aspersores em alumínio MKS 1500, bicos 12 mm, capacidade de irrigação mí-

nima de 8.000 litros/hora/aspersor, área mínima de alcance por aspersor de 800 m². 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FINALIDADE: 

A cessão de uso dos bens objeto deste contrato destina-se à execução de ações de 

apoio e assistência técnica aos produtores rurais, como componente do Programa Nacional de As-

sistência Técnica – PRONAT – do Ministério de Desenvolvimento Agrário para o município de 

Taquaruçu do Sul.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRAPARTIDA: 

Em contrapartida pelo uso dos bens, a CESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) Conservar os bens cedidos e devolvê-los ao Município em boas condições de conser-

vação e manutenção, no caso de encerramento das atividades antes do prazo fixado na cláusula 

quarta; 

b) Comprovar, anualmente a manutenção das atividades da Associação; 

c) Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens cedidos; 

d) Zelar, controlar o uso e realizar a manutenção dos bens e equipamentos objeto deste 

Contrato; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, 

indenizatórias ou fiscais junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como judici-

ais ou privados, em decorrência do cumprimento do presente contrato; 

g) Responsabilizar-se por qualquer despesa ou obrigação que porventura venha a ocorrer 

em virtude de algum tipo de acidente que algum membro ou preposto da Associação sofra com os 

bens e equipamentos cedidos, bom como com terceiros envolvidos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) anos, iniciando-se no ato de sua 

assinatura. 

Subcláusula 1ª. Após decorridos 5 (cinco) anos do início da cessão de uso, os bens po-

derão ser cedidos de forma definitiva, transferindo-se sua propriedade à Associação como doação, 

encerrando-se, neste caso, o prazo de vigência deste contrato. 

Subcláusula 2ª. O prazo da cessão de uso gratuito dos bens cedidos poderá ser inter-

rompido a qualquer tempo pelo CEDENTE, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, no 

caso de encerramento das atividades da Associação, sua extinção antes do término do prazo de vi-

gência do acordo, ou se comprovado o desvio das finalidades para as quais estes bens estão sendo 

destinados, conforme consta na cláusula primeira. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

O CEDENTE obriga-se a: 

a) ceder à Associação o uso gratuito, pelo período de dez anos, a contar da assinatura 

deste contrato, dos bens e equipamentos especificados no Objeto deste termo; 

b) findo o prazo da cessão de uso e cumpridas todas as obrigações descritas na cláusula 

terceira, fazer a alienação gratuita em definitivo dos bens objeto deste contrato, transferindo à CES-

SIONÁRIA a sua propriedade. 

Subcláusula única. A alienação dos bens e equipamentos objeto deste Contrato proces-

sar-se-á mediante a emissão de Termo de Doação.   

CLÁUSULA QUINTA - DA VISTORIA 

O CEDENTE, através de seus representantes, poderá vistoriar e fiscalizar o uso dos bens 

cedidos, a qualquer tempo, durante a vigência do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os melhoramentos utilizados ou acrescidos aos bens cedidos reverterão ao CE-

DENTE, ao final do prazo da cessão, no caso de devolução, sem que caiba qualquer indenização à 

CESSIONARIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

Para as questões controversas decorrentes da execução deste termo e não solucionadas 

por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes, juntamente com duas testemunhas 

aptas e capazes, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Taquaruçu do Sul, RS, 6 de agosto de 2013. 

 

 

 VANDERLEI ZANATTA                                       ELIDO JOSÉ ORTIGARA, 

         Prefeito Municipal - CEDENTE   Presidente - CESSIONÁRIA. 

 

 

 

TESTEMUNHAS: _______________________       ________________________________ 

 

 


