
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23a REGIÃO 

TERMO DE CESSÃO DE USO N. 01/2018 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE 
VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O TRIBUNAL REGIÓNAL DO 
TRABALHO DA 232  REGIÃO E O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO 
GROSSO. 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIÃO, com sede na Rua 
Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 1-91, Cuiabá -MT, CEP 78.015-285, inscrito no CNPJ 
sob o n. 37.115.425/0001-56, neste ato representado pela sua Desembargadora 
Presidente ELINEY BEZERRA VELOSO, doravante denominado CEDENTE e do outro 
lado o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO, com sede no Centro Político 
Administrativo, Rua C, s/n., CEP. 78049-926, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o n. 
01.872.837/0001-93, neste ato representado pelo seu Desembargador Presidente RUI 
RAMOS RIBEIRO, doravante denominado CESSIONÁRIO, tendo em vista o que consta 
do Proad 2110/2018, resolvem celebrar a presente Cessão de Uso que será regida 
pelas disposições da Lei n. 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1.0 presente Termo tem por objeto a cessão de uso ao Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso de 02 veículos pertencente ao TRT 232  Região, especificados abaixo, para 
utilização no 11° Projeto Ribeirinho Cidadão, no período de 27/03/2018 a 09/04/2018. 

Mitsubishi/L200, cor prata, ano 2007/2008, placa NjK-9170, chassi 
93XGNK7408C738462, valor fipe R$ 37.109,00. 

Mitsubishi/L200, cor branca, ano 2007/2008, placa.  NJA-2241, chassi 
93XGNK7408C739779, valor fipe R$ 37.109,00. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 
• 

2.1 . apresente instrumento terá vigência de 60 dias, a partir da data de sua assinatura, 
' podendo ser alterado mediante termo aditixo,,a critério das partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE 

3.1 Para o fiel cumprimento desta Cessão, o CEDENTE compromete-se a: 

Disponibilizar ao CESSIONÁRIO, em perfeitas condições de uso, os veículos 
constantes na cláusula primeira deste instrumento; 	. 

Retirar e devolver os veículos objeto do presente Termo nas datas acordadas 
no hem 1.1 da cláusula primeira; 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitacjos 
pela CESSIONARIO, necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos. 

• 
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CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

4.1 Para o fiel cumprimento desta Cessão, o CESSIONÁRIO compromete-se a: 

a. Responsabilizar-se pela perfeita conservação e guarda dos veículos, 
obrigando-se a ressarcir os eventuais danos neles causados, ressalvados os 
decorrentes do uso normal; 

b Não emprestar, ceder ou transferir os bens objeto deste termo; 
c Não efetuar Mos veículos qualquer alteração, sem previa e expressa 

autorização da CEDENTE; 
d Arcar com os ônus de multas, manutenção, utilização e guarda dos veículos 

bedidos, desde sua efetiva entrega até sua devolução; 
e Comunicar imediatamente â CEDENTE a ocorrência de qualquer 

acontecimento extraordinário envolvendo danos aos veículos;" 
f. Preencher e assinar o Termo de Responsabilidade (Anexo I) e o Termo de 

Entrega do Veículo (Anexo II); 
g Ficar responsável pela manutenção e conservação dos veículos, bem como 

os gastos porventura ocorridos com reposição de peças, pagamento em caso 
de franquia ou reposição de veículo similar, conforme valores atualizados da 
tabela FIPE, caso eventualmente o seguro negar-se a indenizar o TRT; 

h 

	

	Proceder a devolução dos veículo& com o tanque cheio assim como os 
mesmos foram entregues. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS ALTERAÇÕES 

5.1. Esta Cessão poderá ser alterada, mediante termo de aditamento, nos termos legais 
e desde que haja interesse das partes signatárias. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

6.1. É facultado às partes promover o distrato do presente acordo, a qualquer tempo, 
por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral por qualquer deles, mediante • 
notificação por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data desejada 
para o encerramento. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente instrumento serão 
realizados pela Coordenadoria de Patrimônio e Transporte do TRT23 e pelo 
representante designado pela CESSIONARIO, de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA — DA PUBLICAÇÃO 

8.1. Para fins de eficácia do presente, instrumento, o CEDENTE providenciará sua 
publicação no DOU, na forma de extrato, conforme exigência do parágrafo único do 
artigo 61 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. As partes signatárias praticarão, por intermédio de seus representantes ou pessoas 
previamente designadas, todos os atos que se fizerem necessários à efetiva execuçãô 
do objeto especificado neste instrumento. 

9.2. A presente Cessão não cria obrigações financeiras entre ás partes signatárias. 
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9.3. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DG FORO 

10.1. Fica eleito o FOro da Justiça Federal de Cuiabá-MT como competente para dirimir 
quaisquer conflitos oriundo do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que 
não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando-se a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. • 

E por eátarem de acordo, após fido e achado conforme, as partes 
assinam o presente instrumento ,em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um pó 
efeito legal, ficando uma via arquivada na'Coordenadoria de Contratações e Convênios 
do CEDENTE, conforme disposição do art. 60 da Lei n. 8.666/93. 

Cuia* 20 de março de 2.018. 

TRIBUNAL REGION

I 
 DO TR BALHO 23! REGIÃO 

ELINEY  EZERRA VELOS° 
DESEMBARGADORA-PRESIDENTE ' 

TRIBUNAL DE JUS71ÇA DO MATO GROSSO ' 
RUI R OS RIBEIRO 

DESEMBAR ADOR-PRESIDENTE . 
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NOME SERVIDOR RESPONSAVEL 
Marcília Marques Bezerra  

NOME DO DIRIGENTE 
ELINEY BEZERRA VELOSO 

é 

IDENTIFICA AO DO ORGAO / ENTIDADE CEDENTE 

NOME DO ORGA0 
Tribunal Regional do Trabalho da 234  Região 

CNPJ 
37.115.425/0001-56 

TELEFONE 
(65)3648-4105 

l'ODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23B REGIÃO 

PLANO DE TRABALHO 

IDENTIFICA AO DO PROPONENTE: 

AREA DEMANDANTE 
Coordenadoria de Patrimônio e Transporte  

CARGO 
Desembargadora 

FUNÇAO 
Presidente 

• ENDEREÇO MUNI CIPIO CEP 
Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 191 Cuiabá - MT 78.015-285 

  

a.  

  

IDENTIFICA A 

 

  

NOME DO ORCA() OU ENTIDADE 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

ENDEREÇO COMPLETO 
Centro Político Administrativo, Rua C, s/n.  

CNPJ N° 
01.872.837/0001-93 

MUNICIPIO 
Cuiabá  

CEP 
78049-926 

  

3617-3449  
E-MAIL • 	

. , 

Justiça.comunitarie@gmt.jus.br  
DDD 
65 

 

TELEFONE 
3613-8374 

   

IDENTIFICA AO OBJETO A SER EXECUTADO: 

Termo de cessão de uso referente a empréstimo dos 2 veículos abaixo: 

Mitsubishi/L200, cor prata, ano •  2007/2008, placa NJK-9170, chassi 
93XGNK7408C738462, valor lipe R$ 37.109,00. 

Mitsubishi/1200, , cor branca, ano 2007/2008, placa NJA-2241, chassi 
93XGNK7408C739779, valor fipe 	37.109,00. 

Com o intuito de atender o 110  PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO, no período de 2 a 
7 de abril de 2018. 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

Auxiliar, através do empréstimo dos veículos, o cumprimento da etapa terrestre do 110  
PROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO 
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ETAPAS OU FASES DE EXECU AO 

As caminhonetes serão retiradas na garagem do TRT 231  Região, por pessoa 
comprovadamente autorizada pela autoridade cessionário, na datado 27/03/2018, com 
o tanque de combustível cheio, devendo ser devolvido na data de 09/04/2018, em 
perfeito estado de conservação e também, com o tanque de combustível cheio. 

OBRIGACOES DO CEDENTE 

Disponibihzar à CESSIONÁRIA, 'em perfeitas condições de uso os veículos 
deste instrumento, nas datas e condições previstas no item anterior. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CESSIONÁRIA, necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos. 

OBRIGA OES DA CESSIONARIA 

Responsabilizar-se pela perfeita conservação e guarda dos veículos, obrigando-
se a ressarcir os eventuais danos neles causados, ressalvados os decorrentes 
do uso normal; 

Não emprestar, ceder Ou transferir os bens objeto deste termo; 

./ Não efetuar nos veículos qualquer alteração, sem prévia e expressa autorização 
da CEDENTE; 

Arcar com os ônus de multas, manutenção, utilização e guarda dos veículos 
cedidos, desde sua efetiva entrega até sua devolução; 

Comunicar imediatamente à CEDENTE a °courela de qualquer acontecimento 
extraordinário envolvendo danos aos veículos; 

v" Ficar responsável pela manutenção e conservação dos veículos, bem como os 
gastos porventura ocorridos com reposição de peças, pagamento em caso de 
franquia ou reposição de veiculo similar, conforme valores atualizados da tabela.  
FIF1E, caso eventualmente o seguro negar-se a indenizar o TRT. 

PLANO DE APLICA 	 
Não se aplica 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Não se aplica 

PREVISAO DE IN CIO E FIM DA EXECU AO DO OBJETO/ CONCLUSA° ETAPAS 
Data de retirada do veículo: 27/03/2018 
Data devolução do veículo: 09/04/2018 

Cuiabá, 08 de março de 2018 

Marcam Marques Bezerra 
Coordenadora de Patrimônio e Transporte 
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Anexo 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O 	servidor/magistrado/terceirizado, 

Matricula/Documento de Identidade n. 	assina o presente terme, por conduzir o veiculo 

oficial 	 placa 	 declarando, nesta oportunidade, qüe: 

Se responsabiliza pela correta condução do veiculo, de acordo com as normas de trânsito 

vigentes; 

Se responsabiliza pelo bom estado do veiculo oficial, devendo comunicar a unidade 

competente de eventuais problemas ocorridos no automóvel; 

Se responsabiliza pelo devido preenchimento do mapa de controle de trafego, devendo 

registrar todos os dados nele solicitados; 

Se compromete a verificar se os documentos de porte obrigatórios, cartão de abastecimento, 

cartão do seguro e a lista de postos conveniados se 'encontram regulares e disponíveis no 

veículo. 

Se responsabiliza pela vistoria das condições mecânicas do veicule, pela existência dos 

eqüipamentos obrigatórios, pelos abastecimentos, pelas trocas de óleo: pela lavagem, bem como 

por quaisquer observações referentes às falhas mecânicas porventura verificadas ná condução 

do automóvel; 

f) Se responsabiliza pela observância dos prazos/quilometragem de manutenção preventiva 
... 	- 

e/ou de garantia do veiculo; 

Se responsabiliza pelo pagamento de multa por infração de trânsito a que tenha dado causa; 

Se responsabiliza pelo porte de documentos pessoais atualizados. 

1) 	Se compromete a coMunicar à Coordenadoria de Patrimônio e Transporte do TRT da 23,  

Região acerca de quaisquer inconformidades das situações acima descritas, bem como a 

observar as determinações contidas na Resolução' Administrativa 	/201 inclusive quanto 

aos procedimentos em caso de ocorrências e/ou sinistros com o veiculo supracitado. 

	/201X. 

Servidor/Magistrado/Terceirizado: 	  

Matricula/Documento de Identidade n.: 

Coordenadoria de Patrimônio e Transporte do TRT: 	  

• 
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Anexo II 

TERMO 

. 

DE ENTREGA DO.VEICULO 
t 

... . 

VEÍCULO PLACA 

I 

COMBUSTÍVEL KM SAÍDA KM 
CHEGADA 

)Gasolina 
)Álcool 	. 

' )Diesel 

CONDUTOR/RESPONSÁVEL: 

CNH: 
- 

VENCIMENTO CNH: 

Recebi, 	nesta 	data, o veiculo acima 	descrito 'em perfeito estado' de conservação e 

funcionamento. Assumo, a partir deste momento, a responsabilidade pelo veículo e sua 

conservação. Declaro mais, que SOU responsável por toda e qualquer infração de trânsito 

que cometer na condução do veículo oficial, por culpa ou dolo; fato este que deverei informar 

imediatamente à Seção de Transporte do TRT da 23ê Região, ciente da responsabilidade de 

liquidação das referidas infrações. Declaro, ainda, que tenho conhecimento de que o veículo 

.deve ser utilizado exclusivamente nas atividades ligadas à execução dos serviços elencadàs 

no Termo de Cessão n. 	/2018 (Cedente: TRT da 23ê Região o Cessioná'rio: 	.I/MT)  não 

podendo, em hipótese nenhuma, utiliza-10 para outros fins que não seja ao que me foi 

determinado, devendo garantir que seja estacionado em local seguro. Por fim, declaro que 

tenhc: ciência 	integral 	da 	Resolução 	Administrativa 	n. 	034/2017, 	bem 	como 	estou 

enquadrado pela mesma para conduzir veiculo oficial ou possuo portaria VIGENTE para tal 

finalidade. 	• 

ASSINATURA DATA / 	/2018 HORÁRIO  

Preenchimento pela Coordenadoria de Património e Transporte do TRT 

RÉCEBIMENTO/RESPONSÁVEL: 

OBSERVAÇÕES CONSTATADAS 
NO RECEBIMENTO: . ' 

ASSINATURA 
- 

• DATA .  . /2018 . _I HORÁRIO : 	hs 
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