
 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N.º PMC 01/2021 

 

 

Termo de Autorização de Uso que entre si 
celebram o Município de Canoinhas, e o 
Clube Canoinhas Bike Team – CCBT. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, doravante denominado 

AUTORIZANTE, situado na Rua Felipe Schmidt, 10, inscrito no CNPJ sob n.º 

83.102.384/0001-80, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. 

Gilberto dos Passos, portador do CPF n.º 003.649.429-16, e o CLUBE 

CANOINHAS BIKE TEAM – CCBT, doravante denominado AUTORIZATÁRIO, 

situado na Rua Caetano Costa, 123, Centro, Canoinhas/SC, inscrito no CNPJ 

sob n.º 31.933.561/0001-77, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 

Eneas Antônio Falkievicz, portador do CPF n.º 005.302.259-99, amparados na 

Lei Municipal nº. 6.629, de 31 de agosto de 2021, resolvem, por mútuo acordo, 

celebrar o presente Termo de Autorização de Uso, de acordo com as cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O AUTORIZANTE disponibilizará, a título de empréstimo, em favor do 

AUTORIZATÁRIO os seguintes bens públicos: 2 (duas) tendas 5x5, 1 (uma) 

unidade de som de pequeno porte, 5 (cinco) tendas 2x2, e 20 (vinte) metros de 

grades de proteção e/ou cavaletes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE 

 

O empréstimo dos bens se dará para utilização do AUTORIZATÁRIO no 

evento “1º Desafio de XCO Canoinhas Bike Team”, que será realizado no dia 



 
 

 

05 de setembro de 2021 no Sítio Esmeralda, situado na Localidade do Salto da 

Água Verde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  

 

São obrigações do AUTORIZATÁRIO: 

 I – manter sob sua guarda e responsabilidade os bens referidos na 

cláusula primeira deste Termo;  

II – não utilizar os bens disponibilizados em finalidade diversa da 

prevista na cláusula segunda deste Termo;  

III – não ceder, nem transferir, no todo ou em parte, o uso dos bens a 

terceiros;  

IV – zelar pela manutenção e conservação dos bens cedidos;  

V – assumir a responsabilidade e as despesas com a segurança, 

conservação e manutenção necessárias;  

VI – responder por danos pessoais e materiais causados a terceiros;  

VII – prestar todas as informações solicitadas pelo AUTORIZANTE 

referente aos bens cedidos;  

VIII – responsabilizar-se pelo transporte do objeto disponibilizado até o 

local do evento; 

IX – responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio 

público, devendo devolvê-lo nas mesmas condições em que recebeu. 

 

São obrigações do AUTORIZANTE: 

I – Entregar ao AUTORIZATÁRIO os bens objeto da cláusula primeira 

deste Termo;  

II – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelo AUTORIZATÁRIO com relação ao objeto deste Termo, bem como quanto 

à utilização dos bens; 



 
 

 

III – Fiscalizar o cumprimento das obrigações contidas no presente 

Termo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

 

 A referida autorização terá início no dia 04 de setembro de 2021, com a 

entrega dos bens ao AUTORIZATÁRIO, mediante vistoria, a ser realizada pelo 

servidor responsável, e assinatura do termo de entrega, e encerramento no dia 

06 de setembro de 2021, com a devolução dos bens ao AUTORIZANTE, no 

estado em que foram entregues, mediante a assinatura do termo de devolução. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

 

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

o Foro da Comarca de Canoinhas/SC, renunciando as partes a qualquer outro, 

mesmo que mais privilegiado. 

 

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 

(duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, 03 de setembro de 2021. 

 
 
 

 
GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito do Município de Canoinhas/SC 

 
 
 

ENEAS ANTÔNIO FALKIEVICZ 

Presidente do CCBT 

 


