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CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CONTRATO DE CESSÃO DE USO NÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO POR 

TEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAM ENTRE SI A INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, MANTENEDORA DO UNIVAG - 

CENTRO UNIVERSITÁRIO, E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NA FORMA ABAIXO. 
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INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF: 02.485.183/0001-08, sediada na Avenida Dom Orlando Chaves, 

n.° 2655, Bairro Cristo Rei, CEP: 78.118-900, cidade Várzea Grande/MT, neste ato 

representada pelo seu presidente e reitor DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS, brasileiro, 

casado, médico, inscrito no RO sob o n.°3703597 SSP/SP e CPF 589.746.878-87, 

podendo ser encontrado no endereço retro mencionado, doravante denominado 

simplesmente de CEDENTE. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 03.535.606/0001-10, estabelecido na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, s/n - Setor Poder Judiciário de MT - Bairro: CPA, 

cidade de Cuiabá/MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Dr. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF sob n° 012.075.878-42 e cédula de identidade RG n.° 7.388.085-1 SSP/SP, 

doravante denominado simplesmente de CESSIONÁRIO 

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente CONTRATO DE CESSÃO 

DE USO NÃO OIVEROSA DE ESPAÇO FÍSICO POR TEMPO DETERMINADO pelas cláusulas 

seguintes e pelas condições descritas no presente. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  Este contrato tem por objeto a cessão de uso não 

onerosa e por tempo determinado das salas de aula localizadas no interior do Bloco B - 

campus UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO, destinado exclusivamente para realização 

do PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL N.°04/2019/GSCP pelo 

CESSIONÁRIO, não podendo exercê-lo de outra forma. 

Parágrafo 1°: O CEDENTE cederá ao CESSIONÁRIO a quantidade de salas de aulas 

suficientes para aplicação das provas aos candidatos. 

Parágrafo 2°: O espaço constante no caput desta cláusula será disponibilizado das 

04h30m até as 17h0Om do dia 16 de Junho de 2019. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

CESSIONÁRIO:  O CESSIONÁRIO declara aceitar este contrato de cessão de espaço físico 
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por prazo determinado nas condições mencionadas, confessando ter vistoriado todo 

espaço que será utilizado, responsabilizando-se pela sua restituição ao CEDENTE no 

mesmo estado e condições em que o recebeu, respondendo por todo e qualquer dano 

material que o mesmo venha a sofrer na execução/manutenção dos trabalhos. 

Parágrafo 1°: O CEDÊNTE não será tespoháavel por quaisquer compromissos ou 

obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO com terceiros, ainda que vinculados ou 

decorrentes do uso do imóvel objeto deste termo. Da mesma forma, o CEDENTE não será 

responsável a qualquer título que seja, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, 

em decorrência de atos do CESSIONÁRIO ou de seus empregados, visitantes, 

subordinados, prepostos ou contratantes. 

Parágrafo 2°: É expressamente proibido ao CESSIONÁRIO, sem a devida anuência do 

CEDENTE, transferir este contrato, sublocar, ceder ou emprestar o espaço fisico. 

Parágrafo 3°: Os aparelhos e materiais móveis, instalados ou fixados e destinados ao uso 

para realização do processo seletivo do CESSINÁRIO no espaço cedido, permanecerão de 

propriedade do CESSIONÁRIO, entretanto este deverá indicar todos os materiais e bens 

móveis que adentrarão ao espaço. Somente os bens assim relacionados poderão ser 

removidos pela CESSIONÁRIA após expressa autorização da CEDENTE. 

Parágrafo 4°: Terminada a cessão de uso e em havendo bens, materiais e objetos 

deixados pelo CESSIONÁRIO, sejam eles do CESSIONÁRIO ou de seus empregados, 

subordinados, prepostos, contratantes ou de terceiros, poderá o CEDENTE promover a 

imediata remoção compulsória e descarte dos referidos bens e objetos para qualquer 

local, não ficando este responsável por qualquer dano que aos mesmos sejam causados, 

antes, durante ou depois da remoção, nem pela sua guarda. 

Parágrafo 5°: A presente locação em momento algum caracterizará qualquer forma de 

parceria com o referido processo seletivo, sendo de exclusiva responsabilidade do 

CESSIONÁRIO as despesas e pagamentos de pessoal e material para a realização do 

mesmo, bem como das demais obrigações afins. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ESTACIONAMENTO:  Da mesma forma, o CESSIONÁRIO 

se responsabiliza expressamente pela segurança, guarda e pela manutenção dos veículos 

estacionados durante o prazo de vigência do persente contrato, bem como por todo e 

qualquer dano ou prejuízo material que por ventura for causado aos mesmos, devendo 

desde já responder exclusivamente perante o CEDENTE, a terceiros participantes do 

EVENTO e, ao público em geral que possuir seu veículo estacionado no espaço físico, 

integrante deste instrumento, ficando o CEDENTE, desde logo, absolutamente isento de 

todo e qualquer tipo de responsabilidade civil ou criminal, uma vez que o estacionamento 

fora disponibilizado a pedido do CESSIONÁRIO. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  O presente contrato terá a vigência 

01(um) dia, iniciando-se as 04h30m do dia 16 de Junho de 2019 e encerrando-se 

17h0Om do mesmo dia. 
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Parágrafo único: Encerrado o prazo de cessão, o CESSIONÁRIO se obriga a restituir o 

espaço fisico totalmentè -desocupado, limpo e cléSembaraçado de pessoas e coisas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FtECISÁO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  A rescisão se fará 

por ato unilateral logo após o prazo de vigência, independentemente de quaisquer 

comunicações expressa pelas partes. 

Parágrafo 10: O presente instrumento produzirá seus efeitos a partir da data de sua 

assinatura e terminará de pleno direito, sem necessidade de qualquer aviso ou 

interpelação, com o cumprimento de todas as suas cláusulas. 

Parágrafo 2°: Todas e quaisquer alterações ao presente instrumento contratual só 

poderão ser formalizadas mediante assinatura de termos aditivos. 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:  Fica eleito o Foro da cidade de Várzea Grande, Estado 

de Mato Grosso, para solução de questões oriundas do presente Contrato, renunciando 

as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, estando justos e contratados, assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito legal. 

a Grande-MT, 13 de junho de 2019. 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
UNIVAG - CENTR 

Dr. Drauzio Antonio 
CED 

OGROSSENSE - IEMAT 
NiVERSITÁRIO 
dei ros - Presidente 
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