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COORDENADORIA J U RIDICA
PROCESSO No 201 50426
TERMO DE CESSAO DE USO NO O4I2O'15

TERMO DE CESSAO OE USO NAO ONEROSO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DOCAS DO CEARA - CDC E A UNIAO FEDERAL
REPRESENTADA PELA SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLICIA
FEDERAL NO ESTADO DO CEARA.

A COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Sociedade de Economia Mista, vinculada d
Secretaria de Portos da Presid6ncia da Rep0blica, CNPJ no 07.223.670/0001-16, com
sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Mucuripe, Fortaleza-CE, doravante denominada
CEDENTE, heste ito representada por seu Diretor Presidente CESAR AUGUSTO
PINHEIRO, brasileiro, CPF n" 638.597.008-63, Carteira de ldentidade n' 786596-4-4,
expedida peta ssp/sP, e do outro lado sUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA
FEDERAL NO ESTADO DO CEARA, com sede a Av. Borges de Melo,No 820, Bairro de
F6tima, Fortaleza-CE, CEP: 60.415-510, daqui por diante designada CESSIONARIA,
neste ato representada pelo seu Superintendente RENATO CASARINI-MUZll T?trl9yl9
8274 e CPF no 250.133..748-45, firmam o presente TERMO DE CESSAO DE USO NAO
ONEROSO em conformidade com as Cl6usulas e condig6es seguintes:
I - CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO

do art. 17 da Lei 8.666/93, no art' 19 da
Lei 12.815t2013, no art.25 do Decreto Presidencial n.o 8.033/13, no art. 10 da Portaria
SEp n.o 4Ogl2O14, no art. 62 da ResolugSo ANTAQ n.o 224012011, no Processo
Administrativo no 20150426 e na ResolugSo da DIREXE no 053/2015 de 1810312015, em

1.i. Funda-se o presente Termo no par6grafo

20

conformidade com as cl6usulas seguintes'
II - CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO

2.1 - Constitui objeto deste termo a cessio de uso n6o onerosa com o Departamento da
p,olicia Federal (fufpOnfl), contemplando uma drea de 1.776,43 m2 da Companhia Docas
do Cear6, na qual est6 construido,ym predio com 22 salas com uma_6rea de^358,66, uma
no Bergo 101, conforme
6rea pavimentada de 1.333,77 m2 e 84 m2 de cais loca
planta em anexo.
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III . CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO

dar-se-6 a partir da
3.1. Este Termo de Cessio ter6 vigencia de 5 (cinco) anos, cujo inicio
SEP n''
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art' 17, Vl da Portaria
periodos.
por iguais
4ogt2o14e de acordo com , .onu"ni-Cncia administrativa da Cedente

do novo
3.2. Convalida-se o perfodo em aberto de 28t0212011 ate a data da assinatura
Termo de Cess6o.

IV. CLAUSULA QUARTA . RESPONSABILIDADES
4.1. ACedente nio assume nem assumir6 quaisquer responsabilidades sobre danos e/ou
avarias pessoais e/ou materiais de qualquer natureza, ocorridas nas 6reas, ora cedida,
cabendo a Cession Aria a integral responsabilidade pela guarda e seguranqa da mesma,

respondendo, ainda, pelos danos e/ou avarias que venham a ocorrer a seus associados,
bem como a terceiros, n6o sendo imput6vel i Cedente qualquer responsabilidade direta
ou indireta.

V - 6LAUSULA QUINTA

-

DAS OBRIGAqfleS oa cESSlONAnla

5.1. A Cessiondria assume toda e qualquer responsabilidade decorrente das atividades
exercidas no local ora cedido, desonerando desde ja a Cedente, quanto a quaisquer
obrigag6es assumidas por ela, junto a repartig6es priblicas e/ou prestadoras de servigos
e, ainda com terceiros.

5.2. Durante a vigQncia do presente Termo, a Cession6ria assume toda e qualquer
responsabilidade pLla guarda, vigilAncia e conservagSo da 6rea ora cedida.

quaisquer
S.3. A Cession6ria, durante a execugSo do presente, se compromete a atender
solicitag6es por parte da Cedente, no tocante a programas e medidas de protegSo e
recupeiagdo do meio ambiente, no 6mbito da presente Cess6o.

5.4. Manter a integridade dos bens patrimoniais afetos a cess6o de uso nao onerosa,
conforme normal t6cnicas especlficas, mantendo-os em condig6es normais de
funcionamento, limpeza e conservagSo.

S.5. Submeter previamente

i

Cedente para aprovagSo, quaisquer modificagOes e/ou

adequag6es do projeto hora aprovado'

5.6. Fixar e manter em local visivel placa alusiva d

\
entidade \/-z
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mitigar ou
5.7. Adotar medidas necess6rias e ag6es adequadas para evitar, fazer cessar,
meio ambiente, causados em decorr6ncia do
compensar a geragio de danos
as
legislagio aplic6vel
suas atividades, observada

desenvolvimento

io

d;

e

a

recomendag6es Para o setor.
5.8. Atender

i intimagSo para regularizar a utilizagao da Srea;

5.9. Cumprir, no que couber, o regulamento de exploragflo do porto, e

i

5.10. permitir o acesso 6rea cedida a Ag6ncia Nacional de Transportes Aquavi6rios ANTAQ e das demais autoridades que atuam no setor portu6rio.

ressarcir a CDC do pagamento da TAXA DE
OCUpAQAO/AFORAMENTb anual, cobrada peta SPU (Secretaria de Patrim6nio da
Uniio) referente d 6rea do terreno mencionado na Cl6usula Segunda deste instrumento,
antes da data do vencimento, mediante a emissSo e entrega do competente RECIBO S.11.

A Cession6ria obriga-se a

FATURAMENTO, acompanhado de copia do respectivo DARF, n6o se responsabilizando,
na hip6tese de retardamento a que n6o der causa, pelo ressarcimento de juros, multa e
demais acr6scimo legais pertinentes ao pos - vencimento.

u - cLAusuLA sExrA -

DAS OBRIGA9oeS

pe

CEDENTE

6.1. A Cedente, durante a vig6ncia deste Termo, caber6:

a)

Proporcionar todas as condig6es para que a Cession6rio possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinag6es do Contrato;
obrigag6es assumidas
Termo;
deste
as
clSusulas
com
acordo

b) Exigir o cumprimento de todas as

c) Prestar as informag6es e os esclarecimentos

pela

Cession6ria, de

que venham a ser solicitados pelo

Cession6rio;

d) Aplicar as penalidades para as hip6teses de

a

Cession6ria

nio

cumprir

o

compromisso assumido com a AdministragSo;

e)

Permitir acesso ao (s) representante (s) da contratada is suas depend6ncias para
execugSo de suas atividades.
\\
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- DAS DESPESAS

DE RATEIo

de rateio,
7.1 - ACESSIONARIA obriga-se a pagar a CEDENTE as despesas normais
da 6rea
proporcionalidade
decorrentes da utilizagio dJ 6rea cedila, correspondentes d
ocupada pelo imovel cLdido, obedecidos os parAmetros estabelecidos abaixo:

a) despesas de energia el6trica e iluminagSo ptiblica: pagas no valor proporcional
d Areadisponibilirid^, calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das
b)

c)

despesas com energia el6trica e iluminagSo p0blica;
despesas de 6gua e esgoto: pagas no valor proporcional d 6rea disponibilizada,
e
calculado sobre'a quantii total das faturas/notas fiscais das despesas com 6gua
esgoto;
despesas com o pagamento de taxas, inclusive de incOndio e de ocupa96o,
tributos e encargos que incidirem sobre a Area objeto da cessSo: pagas no
valor proporciona'i d 6rea disponibilizada, calculado sobre a quantia total das
faturas/notas fiscais das despesas com o pagamento de taxas, inclusive de
inc6ndio e de ocupagSo, tributos e encargos que incidirem sobre a Area objeto da
cessSo.

vilr - cLAusuLA olrAVA

-

DA FISCALIZA9AO

8.1. A fiscalizacSo deste Termo ser6 executada pela GODGEN - COORDENADORIA DE
CeSrEo g neCOclOS, a quem a CESSIONARIA dever6 reportar-se durante a vig6ncia
do mesmo e, quando necess6rio, solicitar a esta o encaminhamento do processo a
DIREXE.

g.Z. A Cedente, por intermedio de seus prepostos, ter6, a qualquer tempo, Iivre acesso

para inspegio e fiscalizagao da Srea ora cedida, em data previamente agendada e com
acompanhimento de pesioal indicado pela Cession6ria, preservado o sigilo necess6rio.
IX . CLAUSULA NONA

-

DA CESSAO DE TRANSFERENCIA

9.1. A Cession6ria nao podera ceder ou transferir, em hipotese alguma, o presente
instrumento.

X. CLAUSULA DECIMA. DAS PENALIDADES
10.1. Pelo descumprimento injustificado, total ou
garantida a previa defesa do contratado, aplicar6 as segu

do contrato,

a Administragdo,

ng6es:
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xlr - clAusuLA oEcrnlta
sEGuNDA _ REsGATE
12'1' Em caso de abandono
ou desuso do objeto, a
drea retornar6 normarmente
para a

CDC.

XIII . C'AUSULA OECIN,'R
TERCEIRA
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DOCAS DO CEARA

.,^

AUTORIDADE PORTUARIA

XV .

CLAUSULA DECIMA

V/

^o
QcY'iee9)

QUARTA DOS

CASOS OMISSOS

OU

CONTROVERTIDOS

14.1. Os casos omissos ou que se tornarem controvertidos, na execugio do presente
Termo, se16o resolvidos, administrativamente pela Cedente em conjunto com a
Cession6ria.

XV - CLAUSULA OECITVII QUINTA

-

REVERSAO OOS BENS

15.1. euando do encerramento ou rescisSo deste Termo todos os bens serSo revertidos d
CDC.
XVI . CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

{6.1. As partes contratantes elegem para dirimir quaisquer d0vidas_oriundas do presente
termo, o ioro da Justiga Federal Seg6o Judici6ria do Estado do Cear6, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, Cedente e Cession6ria firmam o presente Termo em
que abaixo assinam.
02 iduas) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas

Fortaleza-cE,

g?

d,co

ufu/n'o b *o/C
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COMPANHIA DOCAS DO CEARA . CDC
C6sar Augusto Pinheiro, Diretor- Presidente
Cedente

FEDERAL NO ESTADO DO CEARA

SUPERINTENDENCIA REGIONAL

asaiin'NMuzy
Cession6ria

Testemunhas:

Companhia Docas do Cear6 - Secretaria de Portos da Presid6ncia da Rep[blica.
- Fone: (85) 3266.8989 - www.docasdotuuh
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DOCAS DO CEARA

AUTOHIDADE PORTUARIA

COORDENADORIA JURiDICA
TERMO DE CEssAo N° 04/2015
PROCESSO N° 20150426

PRIMEIRO ADITIVO A0 TERMO DE CESSAO
DE uso NAO ONEROSO N° 04/2015 FIRMADO
' ENTRE A COMPANHIA DOCAS Do CEARA CDC E A SUPERINTENDENCIA REGIONAL Do

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL NO

ESTADO Do CEARA.

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Empresa Pﬁblica Federal, vinculada a0

Ministério da Infraestrutura, com sede a Praga Amigos da Marinha, s/n°,
Mucuripe, Fortaleza - CE, CNPJ n° 07.223.670/0001—16, doravante denominada
CEDENTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente em exercicio, Mirio

Jorge Cavalcanti Moreira, brasileiro, casado, administrador, Carteira de
Identidade n° 11715980 SSP—CE, portador do CPF n° 229.759.343—00, e do outro

lado a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLiCIA FEDERAL NO ESTADO

DO CEARA, com sede na Avenida Borges de Melo, n° 820, Bairro de Fatima, CEP
60.415-510, inscrita no CNPJ n° 00.394.494/0023-41, doravante denominada

CESSIONARIA, neste ato podendo ser representada pelo Superintendente Dennis
Cali, casado, inscrito no CPF sob o n° 160.596.378-09, portador da carteira de
identidade RG n° 26540409-5, SSP-SP, corn fundamento na Lei n° 8.666 / 93, nos
arts. 10, 11 e 17 da Portaria SEP n° 409/2014, no Processo Administrativo n°

20150426 e nas Decisées DIREXE n°s 164/2020, de 21/08/2020, 6 195/2020, de
07 / 10 / 2020, resolvem ﬁrmar o presente termo ADITIVO corn as clausulas e
condioées a seguir:

I - CLAUSULA PRIMEIRA
1.1. O presente Termo Aditivo ao Termo de Cesséo de Uso nao Onerosa n°
04/2015 - Cessao de Uso nao Onerosa ﬁrmado com a Superintendéncia Regional

de Policia Federal no Estado do Ceara, contemplando uma area de 1.776,43m2 da
Companhia Docas do Ceara, no qual esta construido um prédio com 22 salas com

uma area de 358,66, uma area pavimentada de 1.333,77m2 6 84m2 de cajs

localizada no Bereo 101, tern por objeto a alteraoao da "CLAUSULA PRIMEIRA —

FUNDAMENTO”, “CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO”, e "CLAUSULA DECIMA

PRIMEIRA - DA RESCISAO”.

n - CLAUSULA SEGUNDA
2.1. Fica alterada a CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO do termo de cesséo de

uso n° 04 / 2015, a qual passara a ter a seguinte redacao:

“CLAUSULA PRMEIRA - FUNDAMENTO
1.1. Funda—se o presente Termo no pardgrafo 2° do art. 1 7 da

Lei 8.666/93, no art. 19 da Lei 12.815/2013, no art. 25 d '

A

DOCAS DO CEARA

AUTORIDADE PORTUARIA

Decreto Presidenc n" 8. 033/ 13, no art. 10 da Portaria SEP
n.o 409/2014, no art. 49 da Resolugdo Narmativa n."
07/2016 da ANTAQ, no Processo Administrativo n"
20150426 e na Resolugdo DHQEXE n° 053/2015 de

18/ 03/2015, em conformidade com as cldusulas seguintes.

1H - CLAUSULA TERCEIRA
3.1. Fica alterada a CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESCISAO do termo de
cessao de uso n° 04/2015, a qual passara a ter a seguinte redacao:

“CLAUSULA DECHM PRIMEHZA - DA RESCISJO

11.1. Constituem motivo para rescisdo do Termo de Cessdo de Uso
ndo Onerosa:
I- O nao cumprimento de clausulas contratuais, especiﬁcagoes,
projetos ou prazos pela CESSIOMRIA, que nao forem sanados no
prazo estipulado pela CEDENTE;
H-

O cumprimento irregular e reiterado das cldusulas contratuais

pela CESSIONARIA,

m- A destinacdo diversa da area dada pela CESSIONARIA ou o seu
abandono;

IV- A subcontragao total ou parcial do seu objeto pela CESSIOMRIA;
V- O desatendimento, pela CESSIONARIA, das determinagoes
regulares da autoridade designada para acompanhar e ﬁscalizar a
sua execugc‘io, assim como as de seus superiores;

VI- A extingdo da CEssmNARIA;
VII- A alteragao ou a modiﬁcagao da ﬁnalidade ou da estrutura da
CESSIOMRIA, que prejudique a execugao do contrato;

no processo administrative a que se refere o contrato;

IX- A nao liberagdo injustiﬁcada, por parte da CDC, de area, local da
cessao, nos prazos contratuais;

X-

A

supressdo

de

area,

acarretando

modiﬁcagdo

da

originalmente cedida, que prejudique as ﬁnalidades da cessao;

5.?”

VIII-Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justiﬁcadas e determinadas pela DREXE e exaradas

area

XI- A ocorréncia de caso fortuito, de forga maior ou fato do principe,
de decisao judicial,
execucdo do contrato.

regularmente

comprovadas,

impeditiva

da

11.2.
A resciscio do Termo de Cessao poderd ser:
1- determinada por ato unilateral e escrito da CEDENTE, nos casos
ocorréncia dos Incisos 1X e X do item 1.1. supra.

ésg
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DOCAS DO CEARA

AUTORIDADE PORTUARIA

IIamigdvel, por acordo entre as partes, mediante termo de
rescisa'o assinado por ambas as partes, desde que haja conveniéncia
para a CDC.

m- judicial, nos- termos da legislagdo.

11.3.
A rescisdo por ato unilateral devera ser precedida de
comunicagdo escrita e ﬁmdamentada a outra parte, com antecedéncia

de pelo menos 60 (sessenta) dias.”

IV - CLAUSULA QUARTA
4.1. Prorroga—se o prazo de vigéncia do Termo de Cessao de Uso Nao Oneroso n°
04/2015 por mais 5 (cinco) anos.

v - CLAUSULA QUINTA
5.1. Ficam mantidas as demais clausulas e condicoes pactuadas no termo de

cessao de uso nao oneroso n° 04/2015 que nao colidam com regras contidas nas
clausulas anteriores.

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

Fortaleza, 7? ﬂ
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Pres

Mario Jorge Cavalcanti Moreira,

ente em exerciclo
Cedente

Dennis

SUPERINTENDENCIA
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