ANEXO ÚNICO do Termo de Autorização de Uso
Termos de Entrega e Recebimento e de Devolução do PEAS

Data entrega:

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
Data aceite:

Processo Administrativo nº:
Termo de Autorização de Uso nº:
Autorizada:

Vigência:

Objeto:
Valor:

Nos termos da Cláusula Décima do Termo de Autorização de Uso nº xxxxx/2014, atesto a entrega das áreas
indicadas abaixo:
Assi nale

ÁREAS AUTORIZADAS

01 pavilhão para stands e shows com 4.660m2 de área coberta

Estado de
conservação*

Quant.
utilizada

m2

Área aberta para shows com 15.000m2

m2

Área aberta para stand com 3.000m2

m2

02 pavilhões de bovinos com capacidade para 1.500 animais

m2

01 pavilhão de equinos com capacidade de 250 animais

m2

01 pavilhão de pequenos animais com capacidade para 1.000
caprinos e ovinos, além de aves, cães e gatos
Pista de julgamento de 10.000 m2

m2
m2

Tribuna de honra com capacidade para 200 pessoas, escritórios
e sanitários de apoio.
40 currais de espera cobertos com capacidade para 800 animais
Alojamento para tratadores com 37 apartamentos com
capacidade para 148 leitos e 148 pessoas
02 apartamentos para assistência veterinária;
Desembarcadouro com acesso para 5 caminhões
01 Balança e 01 Brete
04 Módulos de Sanitários
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03 estacionamentos internos com capacidade para 1.500
veículos
Stands das cadeias produtivas
* O = ótimo, B = bom, R = regular (incluir fotos se necessário).

Dados de consumo de energia e água para ressarcimento desta despesa:

Nº Hidrômetro:

Leitura Inicial

Nº Medidor
Energia Elétrica

Leitura Inicial

PARECER DA COMISSÃO
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________

Salvador, ______ de _________________ de ___________.

______________________________
Assinatura do representante legal da
AUTORIZADA

____________________________
Assinatura da Comissão SEAGRI
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TERMO DE DEVOLUÇÃO
Data devolução:
Processo Administrativo nº:
Termo de Autorização de Uso nº:
Autorizada:

Vigência:

Objeto:
Valor:

Assi nale

CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO:
ÁREAS AUTORIZADAS
01 pavilhão para stands e shows com 4.660m2 de área coberta

Estado de
conservação*

Quant.
Utilizada
m2

Área aberta para shows com 15.000m2

m2

Área aberta para stand com 3.000m2

m2

02 pavilhões de bovinos com capacidade para 1.500 animais

m2

01 pavilhão de equinos com capacidade de 250 animais

m2

01 pavilhão de pequenos animais com capacidade para 1.000
caprinos e ovinos, além de aves, cães e gatos

m2

Pista de julgamento de 10.000 m2

m2

Tribuna de honra com capacidade para 200 pessoas, escritórios
e sanitários de apoio.
40 currais de espera cobertos com capacidade para 800 animais
Alojamento para tratadores com 37 apartamentos com
capacidade para 148 leitos e 148 pessoas
02 apartamentos para assistência veterinária;
Desembarcadouro com acesso para 5 caminhões
01 Balança e 01 Brete
04 Módulos de Sanitários
03 estacionamentos internos com capacidade para 1.500
veículos
Stands das cadeias produtivas
* O = ótimo, B = bom, R = regular (incluir fotos se necessário).
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Dados de consumo de energia e água para ressarcimento dos valores gastos:
A
B
C
D
E
Consumo
Nº
Leitura
Leitura
Consumo
Médio
Hidrômetro:
Inicial:
Final:
Evento:
PEAS:
Nº Medidor
En. Elétrica




Leitura
Inicial:

Leitura
Final:

Consumo:

F

G

Preço m³

Valor:

Preço kWh:

Valor:

A = dados do Contrato da Concessionária; B = leitura feita no ato da entrega do PEAS; C = leitura
feita no ato da devolução do PEAS; D= leitura final – leitura inicial; E = consumo médio sem
Termo de Autorização; F = preço na última fatura
G = Valor = (D - E) x F

Os valores obtidos deverão ser pagos através de Documento de Arrecadação Estadual – DAE que deve ser
entregue ao fiscal do PEAS até 72 horas úteis após a devolução do PEAS.
1. Os espaços ocupados e equipamentos utilizados foram entregues nas mesmas condições de
recebimento? Em caso negativo justifique.
Sim
Não
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. A obrigação (contrapartida) foi cumprida conforme planilha orçamentária?
No prazo
Fora do prazo (data ____/____/_____)
Integralmente
Parcialmente, tendo em vista o seguinte:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Pelo presente, em face do encerramento do ajuste celebrado a que se refere o Termo de Autorização de Uso
em epígrafe, emitimos o presente TERMO DE DEVOLUÇÃO, com eficácia liberatória parcial das
obrigações da AUTORIZADA, com exceção das ressalvas abaixo indicadas:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Pelo presente, em face do encerramento do ajuste celebrado a que se refere o Termo de Autorização de Uso
em epígrafe, emitimos o presente TERMO DE DEVOLUÇÃO, com eficácia liberatória de todas as
obrigações da AUTORIZADA.
Salvador, ________ de _____________ de ___________.
______________________________
Assinatura (AUTORIZADA)

____________________________
Assinatura da Comissão SEAGRI
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