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ASESSoRTa ,ruRiotca
PROCESSO ADMINISTRATM N" 0141/07.2
CONTRATO NO 013/08

TERMO DE PERJVIISSAO DE USO QUE IE.NfrRN ST
CELEBRAM A EMPRESA TERMACO TE,frWTTNAIS

MARirrMos DE coNTATNERS E -i;tii6;
ACESSoRIOS LTDA E COMPANHIA DOCAS DO
CEARA

- CDC.

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Sociedade de Economia Mista Federal, com
sede
A Praga Amigos da Marinha, s/no, Mucuripe, Fortaleza-Ce, CGC N" 007.22S.ilOiOO6l-ti,
doravante denominada PERMITENTF:, neste ato representada por seu Diretor presiaente
ir.
ALUISIO SEITGIO NOVAIS ELEUTERiO, CPF no 104.651 .SciZ-lq Carreira i" ra*iia-ro"
2005002067449-SSP/Ce e de outro lado a empresa TERMACO TERMINAIS fVraniiinlOb
";
DE CONTAINERS E SEVI9OS ACESSORIOS LTDA, com sede i rua Ernesto trgel, no 200,

Bairro Praia do Futuro, CEP no 60.1882-590, inscrita no CNPJ/IvIF sob o no 1 l.552.3iZtOOOt-Z+',
doravante denominada PERMIS516NA1U.,q, neste ato representada pelo Sr. BERTRAND

ALPHONSE BORIS NETO, Carteira de Identidade no 97002t60075-SSp/Ce, CpF no
2:\9.955 403-15, fundamentando-se na proposta da PERMISSIONARTA, na Concorr6ncia
no
001/2008 e na resoluglo da DIRE{ n" OZg/2008, datada em 2llO2l2OOg; devidamente
hornologada, tudo parte integrante deste Termo, independente de transcrig6o, resolvem firma.
o

prescnteContratomedianteascl6usulasecondig6es.aseguir:

' 9 OUjdg do presente
situado
1:1

Termo consiste na Permissdo de Uso de im6vel (SALAS N" 01 e 02)
no Nricleo de Apoio Portu6rio - NAP do Porto de Fortaleza, coln 6iea total de 1432 nt?
(quatorze virgula trinta e dois metros quadrados) por sala, conforme especificagdo no Baitat
n"
01/2008, que passa a integrar o Termo.

CLAUSULA II

-

PRECO

2,1 - A PERMISSIONARLA pagx6, mensalmente, a titulo de prego priblico, o valor de R$
440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) por sala, recplhido pela Compinhia Docas do Cear6,
segundo as condigdes do Edital n' 01/2008

'

2.2 APERMISSIONARLA obriga-se a pagar a PERMITENTE as despesas normais de rateio,
decorrentes da fiilizagEo da 6rea comum do NAP, correspondentes i pioporcionalidade da irea
ocupada pelo im6vel cedido, obedecidos os par0metros estabelecidos abaixo:

+GOMPANHIA DOCAS oO CeenA - Secretaria Especial de Portos - Presid6ncia da Repgblica
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - cEp 601g2-640
- Fortaleza - cear6.
Fone: (85) 3266.8800 - Fax (85) 3266.8911 - e-mail:

docasdoceara@docasdoceyL

a) despesas de energia el6trica e iluminagiio pfiblica: pagas no valor proporcion
al

it

6rea

disponibilizada, calculado. sobre a quantia totai aas raturas/notas
fiscais das despesas com .rr..giu
el6trica e iluminagdo priblica;
b)-despesas de 6gua e esgoto: pagas no valor proporcional d area
disponibilizada, calculado
sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com
6gua e esgoto;
c)-despesas de segu-ranga predial: pagas no valor
iroporcional-i area ii.porriUifizada, calculado
sobre a quantia das faturas/notas fiscais de compra eiou manutengdo
o"
contra incOndio;
"qriipu."ffi;.
9) dtlP:l's de pessoal, incluindo-se de vigilincia: pagas no valor proporcion al irea
disponibilizada, calculado sobre a quantia das fatiras dos contratos corespo"d;rltrq 'e) despesas com o pagamento de taxas, inclusive de lixo, de inc6ndio
. O. o.upuqao, tributos
(IPTU) e encargos que incidirem sobre a ireaobjeto da cessiio: pagas na
sua quantia.

p.ffi;
it

3'1-

- O pagamento pelo uso das salas ser6 mensal conforme valor

contratado aerescido das
entre os usu6rios das areas do pr6dio do NAp NUCLEO ;E ApOId
PORTUARIO, atrav6s de documento produzido e entiegue pela PERMITENTE, at6o 3o
dia ritil,
oqualconter6ainformag6odosvaloresreferentesaorateiodasdespesas.
despesas. rate6veis

1.1.1 - Os pagamentos serao efetuados

na cooRDENADoRLA FINANCEIRA
CODFlN/Faturamento/Tesouraria da CDC, ou em dep6sito banciirio, a ser definido junto
a
CODFIN, at6 o quinto dia ritil do mOs subseqiiente ao peiiodo do uso permitido.
:

3.1.1.1

-

Os valores devidos e n6o pagos no pr.vo estipulado no item 3.1.1 ser6o acrescidos de
comissdo de perman6ncia correspondente a70% da taxa utilizada pelo Banco do Brasil S.A.,
e de

multa de I0o/o sobre valor acrescido da comissdo de permanencia, se o atraso for superior
10(dez) dias corridos.

a

CLAUSULA IV - PRAZO
4.1.- O ptazo para a Permiss6o de Uso objeto desta licitagao 6 de 05(cinco) anos contados da
assinatura deste Contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio da CDC Companhia Docas do Cear6.

cl.Ausut,n v - nrsclr,rz,leAo
5.1 - Este Termo de Permissdo de Uso ser6 fiscalizado pela Coordenadoria Comercial CODCOM,
independente de qualquer outra supervisEo, assessoramento e/ou acompanhamento dos servigos, que
venham a ser determinados pela CDC, a seu exclusivo juizo.

COMPANHTA DOCAS OO CeeRA - Seoretaria Especial de Portos - Presidencia da Repgblica
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - cEp 60182-640
- Fortateza - cear6.

5.1.1 - A PERMISSIONARIA, quando da utilizagEo da 6rea permitida dever6 encaminhar todo e
qual(uer assunto referente i Fiscalizagdo, solicitando, quando for o caso, o seu encaminhamento a
DIREXE.
,

5.1.2 ' A PERMISSIONARLA se obriga a assegurar o livre acesso da Fiscalizagdo is.6reas em seu
uso., bem como a prestar informagdes relativas ao contrato

CLAUSULA VI . PENALIDADES
6.1 - A PERMISSIONARIA frcarh sujeita ds seguintes sangdes, pelas ocorr0ncias injustificadas
que caracterizem o descurnprimento total ou parcial do contrato:
a) advert6ncia;
b) multa de l0% (dez por cento) do valor mensal a ser pago pela PERM1551651gpq pelo uso do
im6vel, referente ao mOs em que ocorrer o descumprimento contratual;
c) rescisdo unilateral do Contrato, nos casos previstos na CLAUSULA NONA.
6.1.1 - Os casos aqui previstos ser6o formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.

6.1.2 -As multas aplicadas ser6o recolhidas a CODFIN-Tesouraria da CDC dentro do prazo m6ximo
'^
de i0(dez) dias, a partir de suas

notificagdes.

CLAUSULA VII

7.1

-

CONDICOES DE RECEBIMENTO

- Ao final da vig6ncia deste Contrato a PERMISSIONARIA entregar6 o, im6vel ao

PEMITENTE em perfeito estado de conservagdo.

8.1 - A PERMITENTE se obriga a:
a) ceder a PERMISSIONARLA 6rea conforme discriminada na cl6usula primeira;
b) informar a PERMISSIONARIA o valor mensal a ser pago, relativo is despesas estipuladas na
clAusula segunda;

c) analisar previamente as solicitagdes da PERMISSIONARIA para realizagEo de obras e/ou
reformasdeadequag6odoeSpa9ofisicoaserutilizado;
d) "anotar em regisiro pr6prio-e notificar a PERMISSIONARIA, por escfto, a ocorr6ncia de
eventuais imperfeig6es no curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo;
e) informar a PERMISSIONARIA nome e telefone do empregado respons6vel pela fiscalizagdo
deste contrato, mantendo tais dados atualizados
GOMPANHIA DOGAS OO CeenA - Secretaria Especial de Portos - Presid€ncia da RepUblica
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6.
Fone: (85) 3266.8800 - Fax (85) 3266.8911 - e-mail: docasdoceara@docasdoceara.c om.br
(

hx

C\J

a) Unilateral

1- Pelo n6o cumprimento das cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos, quando o
prejuizo causado a CDC impossibilitar apenas a aplicagdo das multas previstas no Contraio;
2-

Pela sublocaglo total ou parcial do objeto do Confato, pela associag6o da
PERMISSIONARLA com outrem, pela cessdo ou transfer6ncia, total ou p*.iut, p.ili;ra;
"i.a"
ou incorporagdo;
3- Pelo desatendimento das determinag6es regulares da autoridade designada para
acompanharefiscalizaraexecugdodoContrato,assim**oadeseussuperiores;
4- Pelo cometimento reiterado de faltas no cumprimento do Contrato, anotadas em registro
pr6prio pela fiscali zagdo;

5- '
67'

I

Pela decretagdo de fal0ncia ou a instauragdo de insolvOncia
Pela dissolugdo da sociedade da PERMISSIONARIA;

civil da PERMISSIO)trARIA;

Pela alteragdo social, modificagdo da finalidade ou estrutura da PERMISSIONARIA que
prejudique a execugdo do Contrato;
Por razOes de interesse priblico, de alta relevdncia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela miixima autoridade da esfera administrativa a que esti subbrdinada a
PERMITENTF e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
Pela ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do Contrato.

8-

9'

b) Amigivel,

c) Judicial,

por acordo entre as pffie, reduzida a termo no processo da licitagSo, desde que

nos termos da legislaglo.

9.2 - Os casos aqui previstos serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.

10.1 - A16m das obrigagdes inerentes d permissio de uso a PERMISSIONARIA se obriga a:

a) Assumir integral a responsabilidade pelo cumprimento das clSusulas e condig6es do contrato,
bem como por todos os encargos, perdas e danos, porventura resultantes da utilizaglo'do im6vel,
objeto do contrato;
b) Responder por toda e qualquer obrigagSo civil, penal e trabalhista decorrentes da utilizagdo do
im6vel, objeto do contrato;
c) Arcar com todas as obrigag6es fiscais, de dmbito federal, estadual e municipal, que incidam ou
venham a incidir sobre o im6vel ou sobre as instalagOes objeto do contrato;
GoMPANHlADoGASDocEARA-SecretariaEspecialdePortos.Presid6nciadaRep0bIica
Praga Amigos da Marinha, s/n

Fone: (85) 3266.8800

-

-

Mucuripe

-

Fax (85) 3266.8911

CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6.
- e-mail: docasdoceara(Qdocasdoceara.com. br

u,;
t

!-

d) Facilitar o acesso e ag6o fiscalizadora da cDC coMpANHIA
DocAS DO CEARA e das
demais autoridades no Porto de Fortaleza is instalagoes
objeto do contratol
e) Prestar toda e qualquer informagdo solicitada pela cDC coMpANHIA
DocAS DO
CEARA,edemaisautoridadesdoPortodeFortaleza,referentesaocontrato;
f) Submeter a apreciagdo e aprovagdo pr6via da Fiscalizagdo todos os projetos que
- --- -- r--J
venham a
modificar as instalagdes no im6vel objeto do contrato;
g) Responsabilizar-se pelo funcionamento, ronr.*uiao e
manuteng6o das instalag6es do

objeto do contrato1'
h) Responsabilizar-se por todos os bens m6veis
contrato;
i) Repor, em caso de sinistro, os bens da cDC

im6vel

e im6veis instalados no im6vel objeto

do

- coMpANHIA DocAS DO CEARA e de
terceiros, no estado em que se encontravam, quando a avaria f;;;;^ ;"j;
PERMISSIONARLA, atrav6s de seus representantes, por md utilizaq6o
do im6vel oUj.,o'-J"

contrato;
Manter, durante toda a execugdo deste, as condig6es de habilitagdo e qualificagdo
-'- - r---'
exigidas na
'
licitagdo referente ao objeto do
I) N6o ceder ou transferir a outrem a responsabilidade pela execugao deste
contrato;
m) Recolhel as parcelas referentes ao
das
despesu,
.o*ur6 e com a administragdo
latei.o
terceinzada do NAP, nos valores e prazos fixados;
n) Entregar ao final do Contrato as instalagdes objeto do mesmo, em perfeito estado de

j)

contrato;

'

conservaglo.

,

o) assumir inteira responsabilidade pelos riscos decorrentes de transporte e guarda de valores,

bens e documentos de sua propriedade ou de terceiros, sob sua responsabilidade, ainda que
em
---trAnsito nairea de circulagdo comum da

p)

I

pERMITENTE;

informar

.a

PERMITENTE,

com

PERMISSIONARIA que deverEo ter acesso

anteced6ncia, os nomes dos empregados da
d. sala, fora do hor6rio normal d. tr;b"ih;;lr.rrri""

aos s6bados, domingos e feriados, caso ocorra necessidade de execugdo de servigos
inadi6veis;

q) obedecer ds normas relacionadas com o funcionamento da atividade da pSRMTENTE, tem
como is normas de utilizagdo do im6vel;
:

r) solieitar anilise pr6via

da PERMITENTE nos casos em que queira realizar qualquer alteragdo
no espago fisico a ser utilizado pela PERMISSIONARIA;
s) submeter a PERMITENTE relagdo nominal dos empregados em atividade nas depend6ncias
do
local da prestagdo dos servigos, comunicando qualqueralteragdo sempre que oconida;
t) attoizar, a qualquer tempo, a vistoria da ireaobjeto do presente contrato, pela pEflMITENTE,
para verificar o fiel cumprimento do mesmo.

11.1 - Os pregos ser6o reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir do m6s da
apresentagdo da proposta, pela seguinte formula:

,I0

R:

I1

-I0

x v, onde:

COMPANHI.A DOCAS OO CeanA - Secretaria Especial de Portos - Presidencia da Repgblica
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b,

t-

4Sitnnol

m

d

FLN,

R:

valor reajustado;
I0 = indice relativo ao IGP/IVI, calculado pela Fundaglo Getrilio Vargas, referente ao
mOs de apresentagEo da proposta;
I1 : mesmo indice definldo para I0, referente ao mOs do reajustamento desejado;

12.7

- Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza -

12.2

- E por estarem justos e acertados, PERMISSIONARLA

Cear| para dirimir quaisquer dirvidas

e

PERMITENTE firmam o presente

Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas que abaixo assinam.

Fortaleza

A,.COMPANHIA

, 43 de oL(9to

t^
J- CEARA

DOCAS DO

de 2008

-CDC.

1

Diretor-Presidente, Permitente

(Niu-N*
rERMAco fnnmlNAIS

**rHffrrr,ffilIrAINERS

E sEvICos AcESSoRros

Testemunhas:
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cooRDENADoRtA .luRiotca
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2OO8O21 5
CoNTRATO No 013/2008

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO
penrutssAo DE uso No 013/2008 DE
ouE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DocAS Do cEARA - coc E A EMpRESA
TERMAco TERMtNAIS ruaRilwros DE
coNTAtNERS E sERvtgos ecess6Rros
LTDA.

A COMPANHIA DocAS Do CEARA cDc, sociedade de Economia
Mista, vlncutada
d Secretaria de Portos da Presid6ncia
Rep0blica, com sede d praga Amigos da
-da
Marinha, s/no, Mucuripe, Fortaleza cE,
cr.rpt N" 07.223.670/0001-ro, neJte-ato
iepresentado por seu Diretor Presidente, PAULo ANDRE oe casiRo-HoLANDA,
brasileiro' CPF n" 314.802.683-72, Carterra de ldentidade n" Zg377Sg4,
expedida pela
SSP/CE, doratrante denominada PERMITENTE e de outro lado a empresa
TERMACO

-

rERMlNAls MARirlMos DE coNTAtNERS E sERvtgos ecidsOnroS

rroal

pessoa jurldica de direito privado, com sede d Rua Ernesto
lgel, no 200, Bairro praia do
Futuro, CEP no 60,1882-590, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.s:s2.312tao}1-24,

doravante denominada PERMISSIONARIA, neste ato representada pelo Sr.
BERTRAND ALPHONSE BORIS NETO, c6dula de identidade no 920021600iS,-SSp-

CE' CPF no 219.955.403-15, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO
J" i.rt"ta
processo
no
n.o
2oogo215,
na
Resolugdo
da
DIREXE
n.o
l'.01312008,
23g/2012,
datada de 2511012012, nos termos da Lei no g.630/9'3 e g.666/g3, na Res.
2240 _
ANTAQ/2011, mediante as cl6usulas e condigOes a seguir alinhadas, as quais
o
regerSo em harmonia com os postulados e principios da legislagao aplicavel
a es'pecie.I . CLAUSULA PRIMEIRA

:1.1.O presente Aditivo ao Termo de PermissSo de Uso no 013/2OOg - cujo: objetc:
consiste na permissSo de uso de imovel (Sala 01 e sala 02), situado no
Nrjcleo de
Apoio Portudrio - NAP, do Porto de Fortaieza, com uma 6rea de 14,32m2 (quatorze
vlrgula trinta e dois me_tros quadrados), por sala, tem por objeto a aoequii;; ;;
disposigoes contidas na Resolugdo ANTAe 2240/2011, art. g4.

II.

CLAUSULA SEGUNDA

2.1. lncluem-se os itens 10.2 e 10.3 na Cldusula D6cima do Termo de Permissio
de
Uso no 01312008, os quais ter6o a seguinte redag6o:
Item 10.2.:

A Permission6ria, al6m das obriga;Oes previstas no Termo de

Componhio Docos do Ceor6 - Secrelorio de Portos do presidancio
do
ProEoAmigosdoMorinho,s/n.Mucuripe-Fortolezo/cE-cep,ootgz_oao_Fone:(g5)

Repoblico.

I

3266.g9g9-www.docosdoceoro.com.br

'

DOCAS DO CEARA
AUTORIDADE PORruARA

.013/2008,duranteaexecug6odesteContrato,caber6:

a) conservar, realizar manutengSo, recuperagSo, reposigao e revers6o A Uni6o dos
equipamentos e bens associados i permisslo de uso, inclusive daqueles adquiridos
posteriormente d sua celebragio, bem como o seu inventdrio e regisiro, que,
deverao
ser mantidos devidamente atualizados;

b) cumprir as medidas necess6rias dr fiscalizagSo pela Administragao do porto e pelas
autoridades aduaneira, marltima, sanitdria, fitossanit6ria, de policia e demais

c) prestar apoio necess6rio aos agentes da Administragio do porto e da

ANTAQ,
permitindo-lhes o exame de todas as informag6es t6cnicai, operacionais e estatfsticas
concernentes d prestagao dos servigos vincula-dos d permissao de uso;

d) fornecer os dados e informagOes de interesse da ANTAQ e das demais autoridades

e) adotar as medidas visando evitar, fazer cessar, mitigar ou compensar a geragao de
danos ao meio ambiente em decorr6ncia da implantagao ou exptoragio do
empreendimento;

.

f) cumprir as leis, normas e regulamentos aplic6veis d atividade portu6ria;

g) manter a integridade dos bens patrimoniais afetos d permissio de uso, conforme
normas t6cnicas especlficas, mantendo-os em condig6es normais de funcionamento,

' limpeza e conservagio;

h) submeter previamente pleito para a realizagdo de investimentos n6o previstos no
termo de permissEo de uso, instruldo com especificag6es t6cnicas e projeto b6sico de
engenharia, juntamente com a manifestagio das autoridades envolvidas, quando
couber, d an6lise da Administragdo do Porto, que o encaminharA para aprovaqSo da
ANTAQ;
' i) entregar para a AdministragSo do Porto, ao final das obras ou construg6es realizadas,
das memorias de c6lculo, desenhos e especificagOes do projeto executivo conforme
construido

j) a aplicagSo, por sua conta e risco, dos recursos necessdrios d exploragSo das 6reas
e

instalag6es;

,

l) manter as condigOes de seguranga operacional, de acordo com as normas em vigor,
bem como a comprovagdo de cumprimento do ISPS-Code;

m)

contratagSo de seguro de responsabilidade civil compativel com suas
responsabilidades perante a AdministragSo do Porto, os usu6rios e terceiros, bem
como do seguro do patrimOnio contemplaclos na permissdo de uso, fornecendo copias
das apolices de seguros a CDC.

$,.i

'
Componhio Docos do Ceord - Secrelorio de Portos do presidencio
."'
do Rep0blico. \
- Fortolezo/ci - Lip, oot az-olo - Fone: (g5) 3266.g9g9
- www.docosdoceoro.com.br

Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe
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DOCAS DO CEARA
AUTORIMDE PORTUAruA

n)responsabilidadepelainexecug5ooudeficienteeXecugeodosservigos;
o) a responsabilidade-pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
rvv' fiscais
rrevsre v
e comerciais
vv"'!v'|v'!q'!e
' '-'- r
resultantes da execugio do contrato;
ttem 10.3.:

A fiscalizagEo exercida pelos 6rgios competentes n6o exclui, limita
ou atenua a
'responsabilidade da permissiondria por prejuizos
causados d Admi;i;il*o do porto,
aos usu6rios ou a terceiros.
III

-

CLAUSULA TERCEIRA

3'1' Fica alterado a alinea 5.1 da Cldusula Quinta do Termo de permissio
' vrrrrreeevde Uso no
013/2008, a qual passa a ter a seguinte redag6o:
:

-A Fis-calizagao clo presente contrato ser6 executada pela CODGEN

- Coordenadoria de

_. Negocios da cDc, daqui por
r--' oiantl denominad,
'rrrrqve ,i*pLrrJnj.
FrscALlzAgAo.

9..-r11q

errr

IV . CLAUSULA QUARTA

4'1' Fica alterado o caput e todas as allneas da Cl6usula Sexta
do Termo de permissao
de
Uso no 013/2008, os quais ter6o a seguinte

redag6o:

:

o descumprimento das disposigoes legais, contratuais e normativas, sujeita16 a
contratada d cominagio, pela AdministragSo do Porto, das
seguintei'penalidades
rvr rvrlvevve
contratuais:
ll

-

lll

multa;

.

-

suspensSo tempor6ria de participagdo em licitagio e impedimento
de contratar
com a AdministragSo do Porto com a quil celebrou o tontrato
descumprido,
'rr,vv por prazo
n6o sup'erior a 2 (dois) anos;

e

lV - declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer
Adminiitragio
do Porto, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou
at6 que seja
promovida a sua reabilitagdo perante a Administragio
do porto .o, , qlai cerenrou o
contrato descumprido, mediante o ressarcimento pelos prejuizos 'resultantes
e
transcurso do prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.
Pa169rafo Primeiro:
-,*!.'v

t"'l,rt.
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'
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de 1Oo/o a 2OOo/o do vator
?el
rri.lar i" iJJ,'"r.;;"o:17
mAc
anlaria'
J^
^-r:---o
m€s anterior
^^
ao
o,
,pri.rii.
;ffffiJ.;:"[;'oilT:
dem s pen
Jioe; :!.d ffi ,.i10 #lt" il,l;.?i il. J: aplicagio,
::il:,:j,J, T"
f ::da
principio
o lli;"il
proporcionatidade entre gravidade
a

i

a

ri

a

-

V

apticadas

da infiagao

. . girori* iI"p"Xriilri"l

CLAUSULA QUINTA

5'1' Fica alterada toda a clausula Nona e incluidos novos par6grafos
.Permiss6odeUsono013l2OO8,aqualpaSSa;;;;;;guinteredag6o:
do Termo de

Extingue-se o contrato de permissSo de uso de 6reas
e instalagoes portudrias por:

- t6rmino do prazo;
ll - anulagEo;
|

lV

-

.

decisdo judicial transitada em julgado

Parigrafo Primeiro:
Constituem hip6teses de rescisio do contratol
| - descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas
contratuais, de disposig6es
.tegais ou regulamentares concernentei ao termo de permissao'
vv uso e ao
rYrr'rrvvev Je
regulamento de exploragio do porto;

ll - desvio do objeto contratual ou alteragdo social ou modificagio do objeto
social ou
estruturadaempresaqueimpegaoupre1uoiqueaexecugdodocontrato;
lll

-

decretagio de falOncia ou insolv6ncia da permissiondria;

lV.- realizagio, sem previa e expressa autorizagSo da Administrag6o do porto e da
ANTAQ, de operagSo de transfer6ncia de titularidade da permissao na
hip6tese
prevista no art. 20 da presente Norma, ou de subpermissio
totai ou parcial;
V^- falta de pagamento de encargos contratuais a Administragao do porto por
mais- de
"120 (cento
e vinte)

Vl

-

vll

-

dias;

.

impedimento ou restrigio ao exercicio da fiscalizagao, recusa em prestar
informag6es ou prestar informag6es falsas ir Administragio Ob porto ou
d ANTAe, ou
descumprimento de exig6ncias formuladas pela Administragdo do porto
ou pela
ANTAQ, quando se mostrarem inefrcazes as demais sangOes aflicaveis;

nio cumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela Administrr
ministragEo do
Porto, em razdo do cometimento de infragOes,

q

l\

vt-

f,)

componhio Docqs do ceord - secrerorio de portos do presid.ncio
doo Rep0blico.
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'Vlll

-

dissolugSo da sociedade responsdvel pelos direitos e obrigag6es do contrato de

lX - nio liberagio, por parte da AdministragSo do Porto, das Sreas e instalagoes objeto
-'--do contrato, nos prazos assinalados naquele instrumento;

E

X

Se a CDC julgar necessdrio rescindir

o presente Contrato,

nao tendo

a

permission6ria dado causa d rescisio, poderd faz6-lo mediante comunicagao escrita,
. com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.

a) Os casos de rescisio contratual ser6o formalmente motivados nos autos do
processo administrativo a que se refere o contrato, com manifestagdo da ANTAq,

asseguradoodireitodapermissiondriaaocontraditorioedampladefesa.

b) Nao configurada hip6tese que motive a rescis6o, o processo ser6 arquivado, sem
preju[zodaaplicag5odeoutraspenalidadescabiveis.

'c) A rescisio contratual ndo afasta a

aplicagdo de outras penalidades previstas no
contrato de permissSo de uso, nos atos normativos da ANTAQ e em lei.

d) A rescisio contratual n6o prejudica o direito da permissiondria ser indenizada,
descontadas eventuais multas cominadas pela Administragio do porto.
e) Motivo de forga maior, caso fortuito ou interveni€ncias imprevisiveis, devidamente
comprovadas, que retardem ou impegam a execugio parcial ou total do ajuste, podem
-exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestagOo dos serviEos, bem
assim, pelo descumprimento das obrigagOes estabelecidas no contrato de permissSo
de uso e vinculadas a essas circunstAncias.

0

Na hip6tese de superveniCncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis por6m de
consequ6ncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execuq6o do ajuste, ou,
ainda, em caso de forga maior ou caso fortuito, configurando 6lea econ6mica
extraordin6ria e extracontratual, o contrato de permissio de uso deverd ser alterado,
justificativas, mediante acordo entre as partes, visando a reavaliagio
. com as devidas
valores
dos
contratuais, objetivando a preservagio do equilibrio econ6mico-financeiro
inicial do contrato, observada a regulamentagSo especlfica expedida pela ANTAQ.
g)Evedadaindenizag6orelativaaativosintangiveis

A rescis6o administrativa poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito da
"Administragio do Porto, nos
casos enumerados nos incisos I a lX do pardgrafo anterior,
a) Havendo interesse p0blico, a rescisfio administrativa amigdvel poder6 ser acordada
entre a Administraqdo do Porto e a permissioniria, mediante ratificagdo da ANTAQ, e
reduzida a termo no bojo do processo administrativo correspondente;
it"-.
'J1."'
i..,

.;

I

!:':.
.'t::
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No caso de descumprimento das disposigoes contratuais pela
--.-.'- r-'- Administragdo
rrvrrs\
d,o porto,
a permissiondria poderd:

|-recorrerdiretamenteaANTAQparaarbitrarconflitos;ou

ll

-

rescindir o contrato de permiss6o de uso mediante agdo judicial
ver-Y'v '|rv,Lv
Jvvrv's' especialmente
fim.

-intentada para esse

a)A rescisao contratual nEo isentar6 a permissiondria de qualquer
responsabilidade em
relagdo a encargos, Onus, obrigagoes e compromissos perante
terceiros
vv vs
ou seus
eeuo
empregados;
b)AAdministragso do Porto deverd anular o contrato de permissio
de uso, de oficio ou
por provocagSo de terceiros, quando eivado de vicios que
o
torne
ilegal, mediante
parecer escrito e fundamentado, no dmbito do
competente processo
vvveev qw
administrativo,

bssegurado o direito ao contraditorio e d ampra
VI

-

CLAUSULA

defesa.'

rr

SEXTA
.

6'1' Fica alterada toda a ClSusula D6cima Segunda e incluidos novos pardgrafos

Termo de Permiss6o no 013/oB, os quais

c16usula D6cima segunda

-

prsrai

a ter a seguinte

redag6o:

ao

,

Transfer6ncia de Titularidade:

Com vistas d preserva.g?9 d3 competigSo, a transfer6ncia de titularidade
da permissdo
para pessoa que, individualmente ou em sociedade, jd explore
terminal cong6nere
dentro de um mesmo porto organizado,
"jrevii
_somente pooera ocorrer meoiante
andlise e aprova9ao
AdministlagSo do Porto e
autorizag€io da ANTAe e
desde que o novo 93
titular atenda aos requisitos t6cnicos, economicos e juridicos
estabelecidos no edital de

licitag6o

"rfi.ru

:

l

Pardgrafo Primeiro:

A transfer6ncia da titularidade da permissao,'nos demais casos, dependerd de pr6via
anu6ncia da Administrag6o do porto e deverd ser comunicada a ANTAq
;;;r^ ;;
ate 30 (trinta) dias, sob pena de aplicagio das sangOes correspondentes.
Pardgrafo

Segundo:

'

Para efeito do disposto no caput, ser6o consideradas as transferencias de
titularidade
da permissSo em razlo de alteragdo do controle societdrio, transior*rfio societdria
decorrente de cis5o, fus6o e incorporagSo ou formagao de consorcio de

VII-

empresas.

-

CLAUSULA SETIMA

7.1. lnclui-se a Cldusula D6cima Tei'ceira ao Termo de Permis(fio no 013/Og, qual
o

$

L4'j
6fT;;;

ffi
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ClSusula D6cima Terceira

- Foro:

o Foro competent!

Para aiuizar quaisquer questoes suscitadas na
I rs vnvvt
execug6o deste
contrato serd o da Comarca de FortalezalCearA.

E' por estarem .de pleno acordo, assinam as partes contratantes presente
.
instrumento, em duas
vias de igual teor
e forma,
."--, J-'
rr qe
as testemunhas
llntamente com
ts

o

abaixo.

vilt

-

qLAUSULA O|TAVA

as demais clSusulas, pardgrafos e condig6es do
ur,:,. no 013/og, permanecendo viiridas e inarteradasTermo de
as n6o

Ratificam-se todas

Permissio

de

expressamente modificadas por este termo aditivo.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar presente
o
instrumento em duas
vias de igual teor e forma, que vio assinadas peto oiretor presidente
oa Coc, e pelo
representante legal da permission6ria, juntamente
com as testemunhas abaixo
identificadaS,paraqueproduzaosdevidosiinseefeitoslegais.
Fortaleza,

/$ d" *101|0 cj,

&O/S

7-,,4ill e (bO,CrAR6
kz,,^/-

COMPANHIA DOCAS
Paulo Andr6 de castro

E3lilfj;Eiretor

. CDC
presidente

_

cDc

LTDA
Permissiondria

Testemunhas:

"

"-$ol-'L
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COORDENADORIA JURIDICA
PROCESSO ADMINTSTRATIVO NO 2OO8 0215
TERMO DE PERMISSAO DE USO NO 013/08

AO

SEGUNDO ADITIVO
TERMO DE
PERMTSSAO OE USO N" 013/08 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
COMPANHIA DOCAS: DO
CDC
TERMACO TERMINAIS

CEARA

A

E

MARiTtMos DE coNTATNERs
ACESSORIOS LTDA

A

E sERvtgoa

COMPANHIA DOCAS DO CEARA
CDC, Sociedade de Economia Mista
Federal, com sede_g Praga Amigos da Marinha, s/no, Mucuripe, Fortateza-ce,
CGC N' 007.223.67010001-16, doravante denominada PERMITENTE, neste ato
representada por seu Diretor presidente pAULo ANDRE DE cASTRo
HOLANDA, CPF no 314.802.683-72, RG no 793775-84 SSP-CE e de outro fado dr
EMPTESA TERMACO TERMINAIS MARiTIMOS DE CONTAINERS E SEVIqOS
ACESSORIOS LTDA, com sede d rua Ernesto lgel, no 200, Bairro praia do Fuiuro,
cEP no 60.1882-590, inscrita no cNpJ/MF-sob o no 11.ss2.g12rca01-24,
doravante denominada PERMISSIONARh, neste ato representada pelo Sr.
BERTRAND ALPHONSE BORIS NETO, Carteira de ldentidade no 9Z002160075SSP/Ce, CPF no 219.955.403-15, com fundamento na Lei no B.GG6/93 a suas
alterag6es, no Processo Administrativo n" 20080215 e na Resolug6o DIREXE no
08712013 datada de 2310412013, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO,
mediante as seguintes cldusulas e condig6es:

-

-

r-

ctAusula pnrruetRA

1.1. O presente Termo Aditivo do Contrato no 01 312OOB de permissdo de Uso de
im6vel (SALAS N' 0J e 02) situado no N0cleo de Apoio Portu6rio NAp
do porto
de Fortaleza, com Area Total medindo 14,32 m, (Quatorze virgula
trinta e dois
metros quadrados), tem por objeto a alteragio da ,,il6usula lv -"oo praro,,.
II

- CLAUSULA SEGUNDA

2'1' Prorroga-se o_.Plaao de vig6ncia do contrato por mais 60 (sessenta) meses,

findando em Q|ASDT1B.
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tlr

- cLAusuLA

TERCETRA

3.1. Ficam mantidas as demais cl6usulas e condig6es que ndo colidam com as
por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente termo aditivo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
E,.

Fortaleza,J

3 <!* Y'r o-tn dj-

.2Q

t

?

COMPANHIA
Paulo Andr6 de

EARA - CDC
, Diretor Presidente
Permitente

TERMACO T

MTNA|S MARITIMOS DE CONTAINERS E SEVI9OS ACESSORTOS

LTDA
Bertrand Alphonse Boris Neto
Permission5rio

Testemunhas:

.
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DOCAS DO CEARA
AUTORIDADE PORTUARIA

COORDENADORIA J URIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2OO8 0215
TERMO DE PERMTSSAO DE USO NO 013/2008

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE
PERMISSAO DE USO NO 013/2008 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DocAS Do cEARA - coc E A EMpRESA
TERMAco rERMtNAts maninmos DE
coNTAtNERS E SERV|9OS ACESSORIOS
LTDA.

A COMPANHIA

DOCAS DO CEARA - COC, Sociedade de Economia Mista,
Secretaria de Portos da Presiddncia da Rep0blica, CNpJ n;
07.223.670/0001-16, com sede na praga Amigos da Marinl-ra, s/nd, Bairro do
Mucuripe, na cidade de FortalezalCearl, doravante denominada PERMITENTE,
leste ato representado por seu Diretor Presidente, MARTO JORGE CAVALCANTi
MOREIRA, brasileiro, cpF no 229.Ts9.343-00 e carteira de ldentidade de n;
1M9980, expedida peta ssp/cE, e do outro tado a TERMACo rERMtNAts
MARITIMOS DE coNTAtNERS E sERVIqos AcESSoRtos LTDA., p"rro,
lufldicg de direito privado, com sede ii Rod BR 11 6, no 72s0, KM 04, cEp nb 60.g64012, Cajazeiras, FortalezalCE, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11 .SS2.31ZIOOOi-ZL,
doravante denominada PERMISSIONARIA, neste ato representada pelo Sr.
BERTRAND ALPHONSE BORIS NETO, c6dula de identidade no gtOOi16007S,
SSP-CE, CPF no 219.955.403-15, com fundamento no Processo Administrativo
no
20080215, na ResolugSo da DIREXE no 358/2014, datada de 1711212014, n,
l"i n"
8.666/93 e suas alterag6es, no art. 13 da Portaria SEp n,o 4}gt2}1i, no'artl
OO O,
Resolug6o ANTAQ n.o 2240t2011 resolvem firmar o presente TERMO
ADITIVO,

vinculada

a

mediante as seguintes cldusulas e condiq6es:
I-- CLAUSULA PRIMEIRA

1'1. O presente Aditivo ao Termo de PermissSo de Uso no 013/200g - cujo
objeto
consiste na permissSo de uso de im6vel (Sala 01 e Sala 02),
situadt no N6cleo de
porto de Fortaieza, com rrnaer";
fep, do
3.y.il^P:ly:r,o
\Yvqlvl49
y+ts3l1I,:9,:,^toj:,ll:llg.^guadrados), por sata, tem por objeto a atterasdo
do

;; e3il,'i;;#;

It

-

CLAUSULA SEGUNDA

Altera-se

o Termo de rnstrumento firmado com a TERMACO

Companhia Docas do CearS - secretaria de Portos da presidancia
da Rep[blica.

Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/cE -

ctp 60.1g0-422 - Fone;

(85) 3266.g9g9, wwwclocasdoceo,

FL

No

o(

g2o

DocAs oo crnn[
poptuApn

AUToRTDADE

nalRirlnnos DE coNTAtNERS E sERvrqos AcESSoRtos LTDA, passando de
Termo de PermissSo.{e Uso para Termo-de Cessio de Uso Oneroso, contorme
determinagSo da ANTAe,
24Ot2O11 e
Portaria SEP no 40912014.

tunAame

2.2. Alteram-se em conseq uOncia seg

u

i

ntes nomen clatu ras

:

- companhia Docas do ceard passard de pERMITENTE para GEDENTE.

'Termaco Terminais Maritimos de Containers e Servigos Acess6rios Ltda passar6
de PERMtSStONARIA para CESS|ONAR|A.
III . CLAUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam mantidas as demais cl6usulas e condig6es que nio colidam com as
regras anteriores

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente termo aditivo
em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas
abaixo.
Fortaleza, O

6

d, Vaeeia.o &

gz/d-

COMPANHIA
Mdrio Jorge

CEARA - CDC
, Diretor-Presidente

W

TERMACOiTERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVI9OS
ACESSORIOS LTDA
Bertrand Alphonse Boris Neto

companhia Docas do Ceard - Secretaria de Portos da presidancia
da Rep(blica.

Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - Fortaleza/cE cEp 60.1go-4 22

-

Fone:(gs) 3266.gggg - www.docasdoceara.

