
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL Nº 02/2019 

 

 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

E O 3º GRUPAMENTO DO 5º BATALHÃO DA 4ª 

COMPANHIA, 2º BATALHÃO DA 4ª REGIÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA.  

 

 

 

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.612.698/0001-69, com 

sede na Rua Pergentino Alberici, nº. 152, Centro, no município de Entre Rios/SC, CEP: 

89.862-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JURANDI DELL 

OSBEL, doravante denominado CEDENTE, e o 3º GRUPAMENTO DO 5º 

BATALHÃO DA 4ª COMPANHIA, 2º BATALHÃO DA 4ª REGIÃO DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio 3º 

Sargento PM Comandante do GPPM, VALTECIR TOME BEHNEM, doravante 

denominada CESSIONÁRIA, resolvem firmar o presente TERMO DE CESSÃO DE 

USO DE BEM MÓVEL, que prometem cumprir na melhor forma de direito, por si e 

seus legais sucessores. 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a Cessão de Uso de 

aparelho telefônico móvel/celular Motorola Moto G6 PLUS 64B, com a finalidade de 

uso exclusivo da Polícia Militar locada no município de Entre Rios/SC, para uso do 

aplicativo PMSC Mobile, PMSC gestão e SISP móvel.  



 

DO USO  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CESSIONÁRIA deverá utilizar única e exclusivamente o 

bem objeto deste Termo, para uso do aplicativo PMSC Mobile, PMSC gestão e SISP 

móvel, junto ao Município de Entre Rios, Estado de Santa Catarina.  

 

DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CESSIONÁRIA obriga-se a manter em perfeito estado 

de conservação o bem objeto deste termo, e usá-lo exclusivamente para os fins 

estabelecidos na cláusula segunda deste Termo, para que ao final do prazo de vigência 

do presente, o mesmo seja entregue em boas condições. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Fica de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA em arcar 

com qualquer despesa com a manutenção, conservação, relacionada com o bem objeto 

deste Termo. 

 

DA VISTORIA 

 

CLÁUSULA QUINTA: A cessionária declara expressamente ter efetuado a vistoria do 

bem ora cedido, encontrando-o inteiramente de acordo com a exposição que lhe foi feita 

e em excelente estado de conservação e em pleno funcionamento, nada tendo a reclamar 

ou exigir, obrigando-se a devolve-lo nas mesmas condições que recebeu.   

 

DA MODALIDADE DA CESSÃO 

 

CLÁUSULA SEXTA: A presente cessão de uso é feita em caráter gratuito.  

 

DA ALTERAÇÃO 

 



CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo de Cessão de Uso poderá ser alterado no 

interesse das partes, mediante atendimento na forma da legislação aplicável.  

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA: O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento 

de quaisquer obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de norma legal ou 

fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, por ato 

unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com a 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverá ser restituído o 

o bem objeto deste termo.  

 

CLÁUSULA NONA: Fica desde já autorizado às partes rescindir de pronto a presente 

cessão, caso seja dado fim ao móvel cedido diverso do disposto na cláusula segunda do 

presente Termo, não cabendo qualquer espécie de indenização.  

 

DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica vedada a transferência pela CESSIONÁRIA para uso de 

outros órgãos, pessoas, físicas, instituições os locais adversos os descritos neste Termo.  

 

DA RESTITUIÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Terminado o prazo de vigência da cessão de 

uso, o bem cedido deverá ser devolvido à CEDENTE, mediante Termo de Recebimento 

depois de realizada a devida conferência do móvel objeto deste Termo, e seu estado de 

conservação pelo CEDENTE.  

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente Termo inicia na 

data da sua assinatura e termina em 10 (dez) anos, a contar da data da assinatura, ou até 

eventual rescisão ou denúncia por qualquer das partes, sendo a posse do bem transferida 



na mesma data ao CEDENTE. Fica estipulada a possibilidade de prorrogação mediante 

termo aditivo.  

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O CEDENTE providenciará a publicação do 

extrato do presente Termo. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Xaxim-SC, 

excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões 

oriundas da execução ou interpretação deste Termo, podendo, os casos omissos, ser 

resolvidos de comum acordo pelas partes, com base na legislação pertinente ao caso. E, 

por assim estarem de pleno acordo, as partes subscritoras do presente Termo obrigam-se 

ao seu total e irrenunciável cumprimento, o qual lido e achado conforme, e lavrado em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, vão assinadas pelos partícipes, e 

pelas 2 (duas) testemunhas abaixo relacionadas, para publicação e execução.  

 

Entre Rios, SC em 03 de junho de 2019. 

  

 

JURANDI DELL OSBEL 

Prefeito do Município de Entre Rios/SC 

CEDENTE 

 

VALTECIR TOME BEHNEM 

3º Sargento PM Comandante do GPPM 

CESSIONÁRIO 

 

Testemunhas: 

 



Nome: ____________________________ Nome: ______________________________ 

CPF: _____________________________ CPF: _______________________________ 


