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CONTRATO N°. 121/2013 

TERMO DE CEDÊNCIA 

 

TERMO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA SEM ÔNUS QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A ASSOCIAÇÃO DOS 
PEQUENOS AGRICULTORES. 

 

Considerando que nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013 será realizada a 11ª Edição da 
XINGUFEST e Município de Novo Xingu tem como compromisso garantir a infraestrutura mínima 
para o conforto e comodidade de expositores, artistas e visitantes; 

Considerando que a Associação dos Pequenos Agricultores possui área de terra (lote urbano) com 
área superficial de aproximadamente 10.000 m² localizada na Avenida Emilio Knaak, nas 
proximidades do Parque Municipal de Exposições, 

Pelo presente instrumento, a ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES, Associação 
Civil inscrita no CNPJ sob n.º 93.853.315/0001-62, neste ato representada por todos seus associados 
abaixo assinados, denominada CEDENTE e a Prefeitura Municipal de Novo Xingu, Pessoa Jurídica 
de Direito Público inscrita no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo Sr. 
Godofredo Cláudio Werkhausen, Prefeito Municipal, denominada CESSIONÁRIO resolvem celebrar 
o presente instrumento mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 

O presente TERMO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA tem por objeto a cedência temporária sem ônus 
para o município, de um lote urbano localizado na Avenida Emilio Knaak, proximidades do Parque 
Municipal de Exposições de Novo Xingu, com área superficial de 10.000 m². 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE DA CEDÊNCIA 

O lote urbano objeto do presente TERMO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA tem como finalidade 
específica, a utilização por parte do Município de Novo Xingu como estacionamento de veículos dos 
visitantes e expositores da 11ª Xingufest nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 

O Município de Novo Xingu como contrapartida no TERMO DE CEDÊNCIA SEM ÔNUS se 
compromete a realizar a limpeza, terraplanagem, compactação, abertura das ruas, e demais melhorias 
para garantir o uso do mesmo como local de estacionamento de veículos durante a programação da 11ª 
Xingufest nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2013.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá a vigência a contar desta data até a data de 30 de novembro de 2013.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Município de Novo Xingu, através de seus órgãos responsáveis fica autorizada a contar da data de 
assinatura do presente termo, a realizar os serviços necessários para a preparação do terreno com vistas 
atender as finalidades propostas. 

CLÁUSULA – DO FORO 

  Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para tratar de quaisquer questões oriundas do 
presente TERMO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 
de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, que também assinam. 

   NOVO XINGU, 28 de Agosto de 2013. 

CEDENTES: 
 
Armelindo Kuster:   _______________________________________________  

Claudir Cleomar Holz: _______________________________________________ 

Clovis Ari Holz:  _______________________________________________ 

Edgar Klan:   _______________________________________________ 

Ildo Köling:   _______________________________________________ 

Ivan Ernani Martini:  _______________________________________________ 

Lauri Wahlbrich:  _______________________________________________ 

Sérgio Celso Tasso:   _______________________________________________ 

 
 

CESSIONÁRIO 
Godofredo Cláudio Werkhausen 

Testemunha: 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 


