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LEI Nº 1.185, DE 19 DE MARÇO DE 2013. 
 

 Autoriza cedência de equipamentos. 
  

 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Nova Ramada autorizado a fazer a cedência pura e 

simples de 03 (três) Plantadeiras semeadoras de arrasto, marca Vence Tudo, SA 17700A, de cor amarela e 
vermelha, 06 (seis) linhas para soja e milho, com escapamento entre linhas de aproximadamente 40 a 55 cm, 
com sulcador no adubo e disco duplo na semente, disco de corte 17 com oscilação lateral e sulcador 
desencontrado tipo faca com ponteira substituível e com regulagem de diferentes profundidades, sistema 
pula pedra com pressão através de mola helecoidal com ângulo de 45 graus pré tensionada por elemento 
roscado, pantográfica, com dosador mecânico tipo rotor transportador de adubo acionado por rosca sem fim 
e compactador em V, com regulagem para altura em engate na barra de tração do trator com potência entre 
65 a 85 CV; Registro Patrimonial Nº 4664, Nº 4665 e Nº 4666; para a Associação dos Criadores de Gado de 
Leite e Corte de Nova Ramada RS, inscrita no CNPJ sob nº 08.930.140/0001-70, com sede na Rua G, Nº 
95, Bairro Centro – Nova Ramada/RS. 

Art. 2º A cedência dos equipamentos é pelo período de 10 (dez) anos, podendo ser renovado por 
igual período. 

Parágrafo único.  Em acordo, a qualquer tempo, poderá haver rescisão amigável da cedência, ou 
unilateralmente, no caso da não utilização do equipamento em benefício dos membros da Associação dos 
Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada. 

Art. 3º A cedência será sem encargo ao doador. 
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cedência dos equipamentos e 

imóveis nos termos desta Lei, de acordo com Minuta em anexo. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 19 de Março de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

 
  Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

 

TERMO DE CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
NOVA RAMADA/RS E A ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE GADO DE LEITE E CORTE DE 
NOVA RAMADA/RS. 

 
 O MUNICÍPIO de Nova Ramada/RS, inscrito no CNPJ Nº 01.611.828/0001-49, com sede na 
Avenida Gustavo König, Nº 95, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hardi Milton 
Eickhoff, e a Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada/RS, inscrita no CNPJ Nº 
08.930.140/0001-70, com sede na Rua G, Nº 95, Bairro Centro de Nova Ramada/RS, neste ato representado 
por seu Presidente, Sr. Luis Claudio Francisconi, inscrito no CPF sob o nº 781.980.200-63, celebram o 
presente termo de Cedência de Equipamento, em consonância com a Lei Municipal Nº 0.000, de 00 de 
adfads de 2013, mediante Cláusulas e condições conforme seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente termo tem por objeto a Cedência dos seguintes equipamentos: 
- 03 (três) Plantadeiras semeadoras de arrasto, marca Vence Tudo, SA 17700A, de cor amarela e 

vermelha, 06 (seis) linhas para soja e milho, com escapamento entre linhas de aproximadamente 40 a 55 cm, 
com sulcador no adubo e disco duplo na semente, disco de corte 17 com oscilação lateral e sulcador 
desencontrado tipo faca com ponteira substituível e com regulagem de diferentes profundidades, sistema 
pula pedra com pressão através de mola helecoidal com ângulo de 45 graus pré tensionada por elemento 
roscado, pantográfica, com dosador mecânico tipo rotor transportador de adubo acionado por rosca sem fim 
e compactador em V, com regulagem para altura em engate na barra de tração do trator com potência entre 
65 a 85 CV; Registro Patrimonial Nº 4664, Nº 4665 e Nº 4666. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
As partes assumirão as obrigações a seguir referidas: 

          I – Compete ao Município: 
           a) ceder à Associação os bens constantes no objeto deste Termo. 
          II – Compete à Associação: 

a) Zelar o equipamento recebido com objetivo de prolongar a vida funcional; 
b) Destinar o uso dos equipamentos recebidos exclusivamente para as especificações técnicas do 

fabricante; 
c) Restituir os equipamentos nas mesmas condições recebidas, contabilizados a depreciação 

decorrente do uso, no prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias nas hipóteses de cancelamento da presente 
cedência; 

d) Devolver bens idênticos ou similares do mesmo ano de fabricação ou posterior, no caso de furto 
ou roubo dos bens, hipótese em que deverá adotar todas as providências administrativas e judiciais 
necessárias; 

e) Se responsabilizar no caso de quaisquer prejuízos decorrentes de uso indevido ou inadequado dos 
bens, comprovada a culpa ou dolo dos agentes que os utilizarem. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
 

O acompanhamento, supervisão, controle e a fiscalização da utilização dos equipamentos serão de 
responsabilidade da Associação juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 
O prazo de vigência deste instrumento é de 10 (dez) anos, contados da data da assinatura do Termo, 

podendo ser renovado por igual período em comum acordo pelas partes, mediante a lavratura de Termo 
Aditivo, respeitada a legislação vigente aplicável à espécie. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 

alteração do objeto, assim como qualquer modificação na destinação ou na utilização do objeto. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO 
O presente termo poderá ser rescindido mediante comunicação formal das partes com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias: 
I - Por consenso das partes, desde que presentes razões e motivos de superior interesse público e 

conveniência administrativa; 
II - Unilateralmente pelo Município por superveniência da Lei, fatos e ou atos que torne inviável a 

sua execução, e 
III - Unilateralmente pelo Município por descumprimento de cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A Cedência tem seu respaldo fundamentado na finalidade específica na consecução do objetivo 

pactuado, regendo-se pelas cláusulas retro expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades 
dos partícipes até seu efetivo termo.  

 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE 

 
Dar-se-á publicidade do teor deste Termo no quadro mural da Prefeitura, depois de firmadas as 

assinaturas das autoridades convenentes. 
 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste termo de cessão de uso, que não possam ser 
solucionadas administrativamente entre as partes, fica eleito, como competente, o Foro da Comarca de 
Ijuí/RS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes, por seus representantes legais, firmam o presente 
Termo, conjuntamente com duas testemunhas presenciais em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 
 

Nova Ramada/RS, 00 de safdsafa de 2013. 
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         _______________________________        _______________________________ 

Luis Claudio Francisconi Hardi Milton Eickhoff 
Presidente da Associação Prefeito Municipal 

  
Aprovo: 
 
______________________ 
Itamar Cristiano Torquetti  
OAB n°. 61.090 
 
Testemunhas: 
 
 

_______________________________           _______________________________ 
Leila Francesconi Patz Douglas Vinicios da Silva Maas 

CPF: 948.259.550-53 CPF: 001.564.900-80 
  

 
Registre-se e Publique-se: 
 
__________________________ 
             Róges Adorian 
Secretário Municipal de Administração  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


