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CONTRATO 031/2021 

TERMO DE CESSÃO 

Termo de CESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO que entre si 

celebram, como cessionária, a FUNDAÇÃO INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, e como 

cedente MUNICIPIO DE GALVÃO SC, objetivando a instalação 

de Posto de Coleta com vistas ao levantamento das 

informações relativas ao Censo Demográfico - CD 2022.    

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Galvão , inscrita no CNPJ sob o nº 

83.009.902/0001-16, com sede a Avenida  Sete de Setembro , nº 548, Bairro Centro, CEP 

89.838-000, Cidade Galvão , neste ato representado por seu Prefeito Municipal Admir Edi 

Dalla Cort, inscrito no CPF sob o nº 585.389.929-53 e portador da Carteira de Identidade nº 

1.691.979, órgão expedidor SSP/SC, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 

e de outro lado 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

– IBGE, ora designada CESSIONÁRIA, regida pela Lei 5.878 de 11.05.73, com seu Estatuto 

aprovado pelo Decreto nº 4.740, DE 13 de Junho de 2003, CNPJ nº 33.787.094/0026-06, 

com sede na Rua João Pinto, nº 60, na cidade do Florianópolis - SC, CEP 88.010-420 neste 

ato representada por Vilmar Luiz Drey, inscrito no CPF nº 027.364.829-50 e portador do RG 

nº 4.053.420 SSP/SC, Coordenador de Área, com endereço na cidade de São Lourenço do 

Oeste – SC, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto  

1.1 Constitui objeto do presente Termo a CESSÃO DE USO GRATUITO do imóvel situado na 

Avenida 7 de Setembro, nº 854, na cidade de Galvão SC, de propriedade da CEDENTE, 

conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis Títulos e Documentos da Comarca de 

São Domingos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do imóvel  

2.1 O imóvel descrito na Cláusula precedente foi objeto de vistoria, pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE , cujo resultado foi reduzido a termo próprio que 

para todos os efeitos será parte integrante do presente instrumento de cessão.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da destinação  

3.1 O imóvel objeto da presente cessão de uso destina-se à instalação de Posto de Coleta do 

IBGE, com vistas ao levantamento das informações relativas ao Censo Demográfico - CD 

2022.  
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CLÁUSULA QUARTA - Do tempo da cessão  

4.1 A CEDENTE cede o uso do imóvel caracterizado na cláusula Primeira pelo período de 12 

(doze) meses , cuja vigência iniciar-se-á em 01 de janeiro de 2022 e expirar-se-á em 31 de 

dezembro de 2022, independente de notificação judicial ou extrajudicial, mas poderá ser 

prorrogado, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, ou mesmo entregue 

antecipadamente ao termino dos trabalhos descritos anteriormente 

 

CLÁUSULA QUINTA - Da rescisão  

5.1 A CEDENTE reserva-se o direito de rescindir o presente Termo, a seu critério exclusivo e 

a qualquer tempo.  

§ 1º - Na hipótese prevista no caput, a CEDENTE concederá o prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias para que a CESSIONÁRIA desocupe o imóvel, podendo as partes negociarem prazo 

maior, dentro do prazo de duração da presente cessão.  

§ 2º - O presente Termo de Cessão de Uso também poderá será rescindido a qualquer tempo 

caso a CESSIONARIA dê ao imóvel aplicação diversa ao pactuado na Cláusula Terceira.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Da devolução do imóvel  

6.1 A CESSIONÁRIA poderá a qualquer tempo propor a devolução do imóvel.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Da responsabilidade sobre o imóvel  

7.1 A CESSIONÁRIA, a partir desta data, passa a ser responsável, direta ou indiretamente, 

pela posse e uso do bem ora cedido, obrigando-se a bem conservar o imóvel cujo uso lhe é 

cedido, mantendo-o permanentemente limpo, e em bom estado de conservação, 

incumbindo-lhe também a sua guarda e proteção quanto a eventuais esbulhos ou turbações.  

 

CLÁUSULA OITAVA - Dos encargos e tributos  

8.1 A CEDENTE procederá ao recolhimento mensal das importâncias relativas aos encargos e 

tributos incidentes sobre o imóvel, disponibilizando os comprovantes à CESSIONÁRIA, que se 

obriga ao ressarcimento mensal dos valores pagos pelo CEDENTE.  

 

CLÁUSULA NONA - Das obrigações perante terceiros  

9.1 A CEDENTE não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações assumidas 

pela CESSIONÁRIA com terceiros, após a celebração do presente Termo, ainda que 

vinculados ou decorrentes do uso da área objeto deste instrumento, e, da mesma forma, a 

CEDENTE não será responsável, a qualquer título que seja, por quaisquer danos ou 

indenizações a terceiros, em decorrência dos atos da gestão da CESSIONÁRIA, ou de seus 

servidores, contratados temporários ou prepostos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da devolução do imóvel  
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10.1 A CESSIONÁRIA se obriga a restituir o imóvel indicado na Cláusula Primeira nas 

mesmas condições descritas no termo de vistoria e em perfeito estado de habitabilidade.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro  

Fica eleito o foro da Justiça Federal da sede da Seção Judiciária de São Domingos SC, para 

dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo, que não puderem ser 

solucionadas administrativamente.  

  

E, estando as partes contratantes de acordo com as condições e cláusulas acima, assinam o 

presente TERMO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo designadas.  

 

Galvão, 16 de novembro de 2021.  

  

 

 

 

ADMIR EDI DALLA CORT    

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 

Vilmar Luiz Drey 

 

 

Assessor Juridico.  

Advº Evandro Fernandes Andre OAB/SC 29159__________________________________ 

 

Testemunhas: 

1. Roberval Dalla Cort. CPF 025.921.129-01- ____________________________________ 

2. Juliane Baldissera CPF 043.444.589-40________________________________________ 

 


