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TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. PMC 02/2021 

 

 

 

Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o 
Município de Canoinhas, e o Estado de Santa 
Catarina, através da Polícia Civil do Estado de 
Santa Catarina. 
 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, doravante denominado CEDENTE, situado à Rua 

Felipe Schimidt, 10, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.384/0001-80, neste ato representado 

pelo Exmo. Sr. Gilberto dos Passos, Prefeito Municipal, e o ESTADO DE SANTA 

CATARINA, através da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, doravante 

denominada CESSIONÁRIA, situada na Avenida Governador Ivo Silveira, 1521, Centro 

Administrativo da SSP, Bloco B, Capoeiras, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob nº. 

15.211.786/0001-63, neste ato representada pelo Sr. Rui Orestes Kuchnir, Delegado 

Regional de Polícia – 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Canoinhas/SC, amparados 

na Lei Municipal nº. 6.580, de 22 de fevereiro de 2021, resolvem, por mútuo acordo, 

celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, de acordo com as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O Cedente fornecerá à Cessionária, para utilização exclusiva da 22ª Delegacia 

Regional de Polícia, sediada no Município de Canoinhas, o seguinte bem: 

 

- 01 (um) veículo Hilux CD4X4 STD, marca Toyota, tipo caminhonete, cor branca, 

álcool/gasolina, ano de fabricação/modelo 2013/2013, chassi 8AJFX22G0D6004921, renavam 

536210080, placa MLK8113. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO 

 

O veículo destina-se ao aperfeiçoamento do serviço de policiamento, deflagração 

de operações específicas e na realização de investigações, ficando a Cessionária 

responsável pelo fornecimento do pessoal necessário à execução desse serviço e pelo 

bom uso desse equipamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES 

 

A Cessionária, pelo uso dos veículos, obrigar-se-á: 

a) Usar o veículo exclusivamente para o fim a que se destina; 

b) Zelar pela guarda do veículo, comunicando ao Cedente a ocorrência de 

qualquer acidente; 

c) Responsabilizar-se por eventuais transgressões à legislação de trânsito e pelos 

efeitos dessas; 

d) Responsabilizar-se pelo pagamento do licenciamento anual, do 

Seguro DPVAT e demais custos de manutenção do veículo, arcando com as despesas 

através de recursos financeiros oriundos de fundo próprio; 

e) Publicar o extrato do presente termo no Diário Oficial do Estado – DOE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO 

 

Enquanto durar a presente Cessão de Uso, o veículo, objeto deste instrumento 

passará a integrar a frota da Cessionária, caracterizado por suas cores, símbolos e placas 

(licenças) específicas, ao serviço a que se destina. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E VIGÊNCIA 

 

O presente Termo de Cessão de Uso vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado e 

também rescindido a qualquer tempo, desde que haja o interesse de qualquer das partes. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA DEVOLUÇÃO 

 

Por conta do presente acordo, o objeto desta Cessão de Uso será utilizado no 

serviço de segurança pública, o qual será devolvido, quando da rescisão ou da expiração 

deste instrumento, no estado que se encontrar, desgastado pelo seu uso. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Para qualquer ação judicial que se originar deste instrumento, fica eleito o Foro da 

Comarca da Canoinhas, renunciando as partes a qualquer outro, mesmo que mais 

privilegiado. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 3 (três) vias 

de igual teor, junto com duas testemunhas. 

  

Canoinhas/SC, 25 de fevereiro de 2021.   

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS/SC 
GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito Municipal em exercício 
 
 
 
 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
RUI ORESTES KUCHNIR 

Delegado Regional de Polícia  

 

 

Testemunhas: 
 
 
__________________________                   ________________________ 
Nome:         Nome: 
CPF:          CPF: 


