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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ente de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 16.443.723/0001-03 com sede na Praça 21 de Abril, s/n - Centro,
QUIXABEIRA/BA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
REGINALDO SAMPAIO SILVA, doravante denominado simplesmente CEDENTE
e do outro lado, a Sra. (a) JACIARA ALMEIDA DOS SANTOS, com endereço na
Rua Baixa Grande, s/nº, Casa, Povoado de Ramal, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº
058.158.755-38, a seguir denominado simplesmente CESSIONÁRIO (A), firmam o
presente termo de CESSÃO de uso de bem público Municipal, para regerem-se na
forma e condições constantes nas cláusulas a seguir transcritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente termo é a
AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA de uso do quiosque pertencente ao Município, situado
as margens da BR 324, no povoado do RAMAL.
§ 1º – O imóvel objeto da presente CESSÃO tem por finalidade exclusiva a
instalação de lanchonete e venda de arranjos produtivos pelo (a) CESSIONÁRIO
(A).
§ 2º - O (a) cessionário (a) não poderá dar ao imóvel destinação diversa do
disposto no parágrafo anterior, salvo prévia e expressa autorização da CEDENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo para a utilização do bem acima indicado é de 12
(três) meses podendo ser prorrogado pelo mesmo período, não gerando direito
subjetivo contra administração, podendo, na forma da lei, ser revogado a qualquer
tempo.
CLÁUSULA TERCEIRA - A presente AUTORIZAÇÃO tem caráter precário, não
gerando qualquer direito subjetivo ao CESSIONÁRIO, podendo ser revogada a
qualquer tempo, por conveniência e no interesse do CEDENTE, sem qualquer ônus
para este, mediante notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias, ou a
pedido do CESSIONÁRIO
Parágrafo único - Caso o CESSIONÁRIO não mais possua interesse na
continuação de suas atividades exercidas no bem ora indicado, deverá notificar o
Município também com antecedência de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA QUARTA – O CESSIONÁRIO se obriga a manter a área objeto dessa
AUTORIZAÇÃO com as instalações em perfeito estado de conservação e
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funcionamento, assim como os pertences da área, que declara receber em perfeito
estado devendo assim restituí-la, finda a AUTORIZAÇÃO, sem direito a retenção
ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias.
Parágrafo único – Correrão por conta do CESSIONÁRIO as despesas relativas à
conservação e manutenção do imóvel, as taxas e impostos decorrentes de seu
uso, além das tarifas de uso referentes ao consumo de água, energia elétrica,
utilização de rede de esgoto, lixo, instalações telefônicas, e outras próprias de sua
prestação de serviço.
CLÁUSULA QUINTA - Veda-se ao CESSIONÁRIO o direito de ceder, a qualquer
título, ainda que temporariamente, no todo ou em parte, a área objeto deste
instrumento, sob pena de revogação automática desta AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA SEXTA – Em nenhuma hipótese terá a CEDENTE qualquer
responsabilidade perante terceiros com os quais O CESSIONÁRIO tenha ou venha
a ter contratos ou compromissos, sejam particulares, sejam decorrentes de
atividades relacionadas com área objeto do presente termo.

Neste ato as partes declaram aceitar a presente AUTORIZAÇÃO, em todas as
suas condições, obrigando-se a cumpri-la fielmente, pelo que assina-se o presente
em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos.

QUIXABEIRA, 12 de Setembro de 2022.

Reginaldo Sampaio Silva
Prefeito Municipal
Cedente

Jaciara Almeida dos Santos
Cessionário

Testemunhas:
1_______________________________
2_______________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ente de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 16.443.723/0001-03 com sede na Praça 21 de Abril, s/n - Centro,
QUIXABEIRA/BA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr.
REGINALDO SAMPAIO SILVA, doravante denominado simplesmente CEDENTE
e do outro lado, o Sr (a) LEANDRO MOREIRA DE JESUS, com endereço na
Avenida Central, nº 160, Casa, Povoado de Ramal, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº
027.675.785-80, a seguir denominado simplesmente CESSIONÁRIO (A), firmam o
presente termo de CESSÃO de uso de bem público Municipal, para regerem-se na
forma e condições constantes nas cláusulas a seguir transcritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente termo é a
AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA de uso do quiosque pertencente ao Município, situado
as margens da BR 324, no povoado do RAMAL.
§ 1º – O imóvel objeto da presente CESSÃO tem por finalidade exclusiva a
instalação de lanchonete e venda de arranjos produtivos pelo (a) CESSIONÁRIO
(A).
§ 2º - O (a) cessionário (a) não poderá dar ao imóvel destinação diversa do
disposto no parágrafo anterior, salvo prévia e expressa autorização da CEDENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo para a utilização do bem acima indicado é de 12
(três) meses podendo ser prorrogado pelo mesmo período, não gerando direito
subjetivo contra administração, podendo, na forma da lei, ser revogado a qualquer
tempo.
CLÁUSULA TERCEIRA - A presente AUTORIZAÇÃO tem caráter precário, não
gerando qualquer direito subjetivo ao CESSIONÁRIO, podendo ser revogada a
qualquer tempo, por conveniência e no interesse do CEDENTE, sem qualquer ônus
para este, mediante notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias, ou a
pedido do CESSIONÁRIO
Parágrafo único - Caso o CESSIONÁRIO não mais possua interesse na
continuação de suas atividades exercidas no bem ora indicado, deverá notificar o
Município também com antecedência de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA QUARTA – O CESSIONÁRIO se obriga a manter a área objeto dessa
AUTORIZAÇÃO com as instalações em perfeito estado de conservação e
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funcionamento, assim como os pertences da área, que declara receber em perfeito
estado devendo assim restituí-la, finda a AUTORIZAÇÃO, sem direito a retenção
ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias.
Parágrafo único – Correrão por conta do CESSIONÁRIO as despesas relativas à
conservação e manutenção do imóvel, as taxas e impostos decorrentes de seu
uso, além das tarifas de uso referentes ao consumo de água, energia elétrica,
utilização de rede de esgoto, lixo, instalações telefônicas, e outras próprias de sua
prestação de serviço.
CLÁUSULA QUINTA - Veda-se ao CESSIONÁRIO o direito de ceder, a qualquer
título, ainda que temporariamente, no todo ou em parte, a área objeto deste
instrumento, sob pena de revogação automática desta AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA SEXTA – Em nenhuma hipótese terá a CEDENTE qualquer
responsabilidade perante terceiros com os quais O CESSIONÁRIO tenha ou venha
a ter contratos ou compromissos, sejam particulares, sejam decorrentes de
atividades relacionadas com área objeto do presente termo.

Neste ato as partes declaram aceitar a presente AUTORIZAÇÃO, em todas as
suas condições, obrigando-se a cumpri-la fielmente, pelo que assina-se o presente
em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos.

QUIXABEIRA, 12 de Setembro de 2022.

Reginaldo Sampaio Silva
Prefeito Municipal
Cedente

Leandro Moreira de Jesus
Cessionário

Testemunhas:
1_______________________________
2_______________________________
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