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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL
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Termo de Cessão de Uso do equipamento
Picador Florestal à Disco, Marca Lippel,
Modelo PDF 200 HD+UME, Potência de 40
HP, número de série 0121, bem móvel
pertencente ao Senado Federal, em favor do
Jardim Botânico de Brasília.

O SENADO FEDERAL, sediado na Praça dos Três Poderes, inscrito no CNPJ sob o
n° 00.530.279/0001-15, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado pela
Diretora-Geral Sra. Ilana Trombka, e de outro lado o JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA,
sediado na SMDB Conjunto 12, inscrito no CNPJ sob o 11°03.161.750/0001-33, doravante
denominada CESSIONÁRIA, neste ato representado pelo Diretor Executivo Sr. Jeanitto
Gentilini Filho, tem entre si ajustado o presente TERMO DE CESSÃO DE USO, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente TERMO tem por objetivo a cessão de uso de bem móvel do equipamento
Picador Florestal à Disco, Marca Lippel, Modelo PDF 200 HD+UME, Potência de 40 HP,
número de série 0121, ano de fabricação 2016, pertencente à CEDENTE (Patrimônio
114527), em favor da CESSIONÁRIA que ficará alocado no Jardim Botânico de Brasília,
pelo prazo de um ano, a contar da data de sua assinatura.
1.1
O prazo fixado no "caput" poderá ser prorrogado mediante a celebração de Termo de
Aditamento, desde que a CESSIONÁRIA manifeste o seu interesse mediante comunicação
prévia feita, no mínimo 30 dias antes do término da vigência deste instrumento de Cessão de
Uso, e aceito pela CEDENTE.
1.2
A CEDENTE, a qualquer momento, poderá revogar a Cessão de Uso, caso em que o
bem deverá ser devolvido imediatamente à CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constituem obrigações da CESSIONÁRIA:
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2.1 Zelar pela integridade do bem conservando-o em perfeito estado;
2.2 Realizar manutenção periódica, para garantia a sua boa conservação;
2.3 Devolver o bem, objeto do presente ajuste, em perfeitas condições, ressalvado o seu
desgaste normal, tanto na hipótese de término do prazo fixado na Cláusula Primeira, como no
caso de sua rescisão antecipada;
2.4 Encaminhar anualmente inventário do bem em consonância com os procedimentos
estabelecidos pela Área de Controle de Bens da CEDENTE;
2.5 Permitir à CEDENTE o uso compartilhado do equipamento considerando o agendamento
prévio, devidamente acordado com a CESSIONÁRIA;
2.6 Permitir à CEDENTE a fiscalização do bem;
2. 7 Arcar com as despesas de manutenção do equipamento;
2.8 Em caso de perda, a qualquer título, ou dano cedido, ressarcir a CEDENTE pelos
prejuízos causados, podendo, a critério da CEDENTE, tal reposição ser realizada por bem de
igual valor, espécie, qualidade e quantidade;
2.9 Arcar com as despesas de transporte do bem ou outras que venham incidir sobre o bem
objeto da presente Cessão de Uso.

CLÁUSULA TERCEIRA
A CESSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente Cessão de Uso, que poderá ser
revogado a qualquer tempo pela CEDENTE, sem qualquer ônus para as partes.

CLÁUSULA QUARTA

Os casos omissos neste instrumento, assim como as dúvidas surgidas em decorrência da
execução da CESSÃO DE USO serão resolvidos, preferencialmente, mediante entendimento
entre os partícipes.

CLÁUSULA QUINTA

Compõe o presente termo, como anexos, a Nota Fiscal do equipamento Picador/Triturador de
Galhos n° 000.0001.364, emitida por Lippel Metal Mecânica EIRELI e a Declaração de
Capacidade Técnica emitida pela CESSIONÁRIA que atesta que a rede de energia elétrica
está apta a suportar e ter em funcionamento o equipamento.
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E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Cessão de Uso de Bem em
duas vias de igual teor e forma, acompanhadas das testemunhas abaixo subscritas:

Brasília,

Ji{_ de 3

ULit O

de 2018.

- \.Q.o-oo-J_)_
1LANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL
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