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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O14I/07.2
coNTRATo N" 012/oB
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TERMO DE PERMISSAO DE USO QUE ENTR.E SI
CELEBRAM
A EMPRESA UNII.INK

TRANSPORTES INTEGRADOS
COMPANHIA DOCAS DO CEARA
CON'IPAI\HIA DOCAS pO CpanA

-

LTDA: f,

- CDC.

CDC, Sociedade de Economia Mista Federal, vinculada ir
$ecretaria Especial dos Portos, com sede Praga Amigos da Marinha, s/no, Mucuripe, Foftaleza-Ce,
CGC N" 007.223.67010001-16, doravante denominada PERMITENTE, neste ato representada por seu
DirEtOr-PrESidENtE Sr. ALUISIO SERGIO NOVAIS ELEUTERIO, CPF rr" 104.651.593-34, RG NO
200500?.067449-SSP/Co e de outro lado a empresa UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS
LTDA, com sede a Av. Washington Soares, n" 11140, B, Bairro Paupina, CEP no 60841-030, inscrita
no CNPJ/MIr sob o no 04.009.865/0001-70, doravante denominada PERMISSIONARIA, neste ato
represerrtada pelo Sr. MARCUS GUILHERME PORTELA ALBUQUERQUE, RG no 94002540787 -

i

SSP/Ce, CPF n" 104.953.473-53, fundamentando-se na proposta da PERMISSIONARLA, na
Concon'Cncia n'001/2008 e na resolugSo da DIREX n" 02912008, datada em2110212008, devidamente
homologada, tudo parte integrante deste Tenno, independente de transcrigio, resolvem lirmar o
presenteContratomediarrteasCl6usulasecondi96esaseguir:

CLAIJSIILA

I.

OBJETO

.

1.1- O Objeto do presente Termo consiste na Permissdo de Uso de Im6vel (SALAS N" 04 e 08)
situado no Nficleo de Apoio Portu6rio - NAP do Porto de Fortaleza, com 6rea total de 14,32 mz
(quatorze virgula trinta e dois mehos quadrados) por sala, conforme especificagdo no Edital no
CLAIJSIILA II _ PRECO
2.1 - APERMISSIONARIA pagarir,mensalmente, a titulo de prego priblico, o valor de R$:440,00
(quatroccntos c quarenta reais) por sala, recolhido pela Companhia Docas do Cear6, segurrdo as
condig6es do Edital n'01/2008.

2.2 - A PERMISSIOwATA obriga-se a pagar a PERMITENTE as despesas nonnais de ratcio,
decorentes da utilizagd.o da 6rea comum do NAP, correspondentes i proporcionalidade
da 6rea
ocupacla peio irn6vel cedido, obedecidos os par6metros estabelecidos abaixo:
,

a) despcsas de energia el6trica e iluminagf,o priblica: pagas no valor proporcional i 6rea
,disponibilizada, calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas conl energia
el6trica e iluminagdo pfblica;
'b) despesas de 6gua e esgoto: pagas no valor proporcional i 6rea disponibilizada,
calculado sobre a
quantia total das faturas/uotas fiscais das despesas com 6gua e esgoto;
GOMPANHIA DOCAI OO CeenA - Secretaria Especial de Portos -.Presid€ncia da Rep0blica
Praqa Amigos da Marlinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6.
Fone: (85) 3266.S8001- Fax (85) 3266.8911 - e-mail; docasdoceara@docascloceara.com.br
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a
c) tlespesas de seguranga predial: pagas no valor proporcional i 6rea di
sobre a quantia das faturas/notas fiscais de compra e/ou manutenglo de equipamentos

'calculado
de proteg6o

contra incOndio;

i

d)

6rea
despesas de pessoal, incluindo-se de vigilincia: pagas no valor proporcional
disponibilizada, calculado sobre a quantia das faturas dos contratos corespondentes;
e) despesas com o pagamento de taxas, inclusive de lixo, de inc6ndio e de ocupagfio, tributos
(IPTU) e encargos que incidirem sobre a irrea objeto da cessilo: pagas na sua quantia.

3.1 - O pagamento pelo uso das salas ser6 mensal conforme valor contratado acrescido das despesas
rate6r,eis entre os usu6rios das 6reas do pr6dio do NAP - NUCLEO DE APOIO PORTUARIO, atrav6s
de documento produzido e entregue pela PERMITENTE, at6 o 3o dia 6til, o qual conter6 a informagEo
dos valores referentes ao rateio das despesas.

3.1.1

- Os

pagamentos ser6o efetuados

na

COORDENADORIA FINANCEIRA

CODFiN/Faturamento/Tesouraria da CDC, ou em dep6sito banc6rio, a ser definido junto a CODFIN,

at6oqriintodiaritildom6ssubseqiienteaoperiododousopermitido.
3.1.1.1 - Os valores devidos e n6o pagos no prazo estipulado no item 3.1.i ser6o acrescidos de
comissdo de perman6ncia correspondente a 70o/o da taxa utilizada pelo Banco do Brasil S.A., e de
multa de l0% sobre valor acrescido da comissdo de perman6ncia, se o atraso for superior a 10(dez)
dias conidos.

cLAusuLA

4.f -

Iv.

PRAZO

:

I

prazo para a Permissdo de Uso objeto desta licita<;6o 6 de 05(cinco) anos contados da
assinatura deste Contrato, podendo ser prorogado por igual periodo, a crit6rio da CDC - Cornpanhia
Docal; do Cear6.

CLAUSULA v - FISCALIZACAO
5.1 - Este Termo de Permiss[o de Uso ser6 fiscalizado pela Coordenadoria Comercial - CODCOM,
independente de qualquer outra supervisdo, assessoramento e/ou acompanhamento dos servigos, que
venharnaserdeterminadospelaCDC,aseuexclusivojuizo.
5.1.1 - A PERIV{ISSIONARIA, quando da utilizagdo da 6rea permitida dever6 encaminhar todo e
qualquer assunto referente d Fiscalizag6o, solicitando, quando for o caso, o seu encaminhamento a
DIREXE.
+
'is

5,1,2 - A PERMISSIONAzuA se obriga a assegurar o livre acesso da Fiscalizagdo
bem como a prestar informagdes relativas ao

contrato.

As 6reas em seu uso,
.

6.1 - A PERMISSIONARIA frcard sujeita irs seguintes sangOes, pelas ocordncias injustificadas que
caraaterizem o descumprimento total ou parcial do coutrato:

COMPANHTA DOCAS DO CEARA - Secretaria Especial de Portos - Presid6ncia da Rep0blica
Praga Amigos da tr4arinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6.
Fone: (85) 3266.8800 - Fax (85) 3266.8911 - e-mail: docasdoceara@docasdoceara.com.br
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b) rnulta de llYo (dez por cento) do valor mensal a ser pago pela PERMISSIO
im6vel, referente ao mOs em que ocorrer o descumprimento contratual;
c) rescisflo 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

6,1.2 -As multas aplicadas ser6o recolhidas a CODFIN-Tesouraria da CDC dentro do prazo m6ximo de
1O(dez) dias, a partir de suas notificag6es.

7.1 - Ao final da vig€ncia deste Contrato a PERMISSIONARIA entregar6 o im6vel ao PEMITENTE
em perfeito estado de conservagio.

8.1 - A PERMITENTE se obriga a:
a) ceder a PERMISSIONARIA 6rea conforme discriminada na cl6usula primeira;

b) informar a PERMISSIONARIA o valor mensal a ser pago, relativo ds despesas

estipuladas na
cl6usula segunda;
c) analisar previamente as solicitag6es da PERMISSIONARIA para realizagdo de obras e/ou reformas
de adequagio do espago fisico a ser
d) anotar em registro pr6prio e notificar a PERMISSIONARIA, por escrito, a ocorr6ncia de eventuais
imperfeig6es no curso de execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregdo;
e) info"rmar a PERMISSIONARIA nome e telefone do empregado respons6vel pela fiscalizagEo deste
contrato, mantendo tais dados atualizados.

utilizado;

a)

,

Unilateral:

,

:

1-

. Pelo ndo cumprimento das cl6usulas contratuais, especificag6es ou prazos, quando o prejuizo
causado a CDC impossibilitar apenas a aplicagdo das multas previstas no Contrato;
Pela sublocagdo total ou parcial do objeto do Contrato, pela associagdo da PERMISSIONATa
com outrem, pela cessEo ou transfer6ncia, total ou parcial, pela fus6o, cisdo ou incorporagio;
Pelo desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designadapara acompanhar e
fiscalizar a execugdo do Contrato, assim como a de seus superiores;

23-

4- Pelo cometimento reiterado de faltas no cumprirnento do Contrato, anotadas em registro
pr6prio pela fiscalizagdo;
5- 'Pela
Pela decretagIo de falOncia ou a instauragdo cie insolvOncia civil da PERMISSIONATA;
6dissolugdo da sociedade da PERMISSIONARIA;
7- Pela alteragdo social, modificagdo da finalidade ou estrutura da PERMISSIONARIA que
prejudique a execugdo do Conhato;
8- Por mz6es de interesse pfblico, de alta relevincia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela m6xima autoridade da esfera administrativa a que est6 subordinada a
COMPANHIA DOCAS DO CEARA - Secretaria Especial de Portos'- Presi<Jdncia da Rep0blica
Praqa Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza Fone: (85) 3266.8800 - Fax (85) 3266.8911 - e-mail: docasdoceara@docasdoceara.com.br
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PERMITENTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Conftato; \
'Pela
ocorr6ncia de caso fortuito ou de forga maior, regularment. .o*piorudi]
exeeugdo do Contrato.

9-

b) Arnigivel, por acordo entre as parte,

va da

reduzida a termo no processo da licitagSo, desde que haja

conveniOnci a para a PERMITENTE.

c)

Judicial, nos termos da legislagdo.

9.2 - Os casos aqui previstos ser6o formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
conhadit6rio e a ampla defesa.

10.1 - A16m dris obrigag6es inerentes

i

permissdo de uso a PERMISSIONARIA se obriga a:

a) Assumir integral a responsabilidade pelo cumprimento das cl6usulas e condigdes do contrato, bem
como por todos os encargos, perdas e danos, porvenfura resultantes da utilizagdo do im6vel, objeto do
contrato;
b) Responder por toda e qualquer obrigagdo civil, penal e trabalhista decorrentes da utilizagdo do
im6vel, objeto do contrato;
c) Arcar com todas as obrigagdes fiscais, de dmbito federal, estadual e municipal, que incidam ou
venham a incidir sobre o im6vel ou sobre as instalag6es objeto do contrato;
d) Facilitar o acesso e ag6o fiscalizadora da CDC - COMPANHIA DOCAS DO CEARA e das demais
autoridades no Porto de Fortaleza is instalag6es objeto do
e) Prestar toda e qualquer informagdo solicitada pela CDC - COMPANHIA DOCAS DO CEARA, e

contrato;

,

demaisautoridadesdoPortodeFortaleza,referentesaocontrato;
f) Submeter a apreciagdo e aprovagdo pr6via da Fiscalizag6o todos os projetos que venham a modificar
as instalagdes no im6vel objeto do conhato;
g) Responsabilizar-se pelo funcionamento, conservagdo e manutengdo das instalagSes do im6vel
objeto do contrato;
h) Responsabilizar-se por todos os bens m6veis e im6veis instalados no im6vel objeto do contrato;
i) Repor, em caso de sinistro, os bens da CDC - COMPANHIA DOCAS DO CEARA e de terceiros,
no estado em que se encontravam, quando a avaria for causada pela PERMISSIONARIA, akav6s de
seus representantes, por m6 utilizagdo do im6vel objeto do contratoi
j) Manter, durante toda a execugEo deste, as condigdes de habilitagSo e qualificagEo exigidas na
licitagEo referente ao objeto do contrato;
l) NAo ceder ou hansferir a outem a responsabilidade pela execugdo deste contrato;
m) Recolher as parcelas referentes ao rateio das despesas comuns e com a administragdo terceiizada
do NAP, nos valores e prazos fixados;
n) Enh'egar ao final do Contrato as instalagdes objeto do mesrno, em perfeito estado de conservagEo.
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 kAnsito na
6rea de circulaglo comum da PERMITENTE;
p) inf<irmar a PERMITENTE, com anteced6ncia, os nomes dos empregados da PERMISSIONARIA
que deverio ter acesso i sala, fora do hor6rio normal de habalho, inclusive aos s6bados, domingos e
feriados, caso ocora necessidade de execugSo de servigos inadiiveis;
q) obedecer ds normas relacionadas com o funcionamento da atividade da PERMITENTE, bem como
is normas de utilizagd,o do im6vel;
,

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - Secretaria Especial de Portos - Presid6ncia da Rep0blica
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Ceard.
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an6lise pr6via da PERMITENTE nos casos em que queira tealizat
espago fisico a ser utilizado pela PERMISSIONARIA;
s) su|meter a pERMITENTE relagao nominal dos empregados em atividade nas depend6ncias do local
da prestagIo dos senrigos, comunicando qualquer alteragdo Sempre que ocorrida;
t) autorizar, a qualquei tempo, a vistoria da hreaobjeto do presente conhato, pela PERMITENTE, para

r) solicitar

CLAUSULA )il_ REAJUSTAMENTO DE PRECOS
- Os pregos serdo reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir do mOs da apresentagdo
da proposta, pela seguinte f6rmula:

ll.1

IO:
"

R = valor reajustado;
I0 = indice relativo ao IGP/M, calculado pela Fundagdo Getulio Vargas, referente ao m6s
de apresentagio da ProPosta;
I1 = mesmo indice definido para I0, referente ao m6s do reajustamento desejado;
V = valor a ser reajustado

CLAUSULA XII

ll.l -

- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza
presente Termo de Permissdo de

Uso.

- Cearipara dirimir quaisquer dirvidas oriundas do
,

lZ.Z.- E por estarem justos e acertados, PERMISSIONARIA e PERMITENTE firmam o presente
Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas que abaixo assinam.
Forraleza

,

dl; de alrr; L

de 2008

LTDA.

Testcmunhas:

coMpANHtA DocAS Do CEARA - Secretaria Especial de Portos - Presid0ncia da Rep0blica
praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - cEP 60182-640 - Fortaleza - cear5.
fonl: (AS)i266.8800 - Fax (85) 3266.S911 - e-mail; docasdoceara@docasdoceara.com.br
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I . CLAUSULA PRIMEIRA

1'1'o'presente Termo Aditivo do contrato
no o12t2oog del permissao de Uso de lfr6vel
- NAp do porto de Fortareza, com
iirea
!?Atfl:J;3t;:?';Ii:1,:,::*:,,,:1"#:ioffia,io
total de 14,32 m2 (quatorze virgura trinta
e
oJiJ
Ji!,.ru,1?,ff.ff ;:,t:j[:",="?rT#
objeto a alterag,o da crAusura primeii, ,oo
iibj"t.r.' j
,

II

. CLAUSULA SEGUNDA

2''1'Exclulse a sala situada no N0cteo..!g
Apoio portu.lio gg_n.o 0g (oito), do referido
de contrato firmado entre a CDC
Utlt-lttk innf.fdpORTES TNTEGRADOS LTDA. termo
""

3'1' Ficam mantidas as demais cldusulas
ve
anteriorgs

condigoes Llue
vvrrllryr.rt,D
que nao
nio col
colidam corn

ar

rAr- l,
prosoAmgos

,k^,-,:;il:'"li:"',#)i;H:;,,#::T;"i:::lEi;,:J;:ffi:iil[j,i,lT;,,,
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DOCAS DO CEARA
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AUTORIDADE PORTUARIA

ttr

-s'-Q-tttreg

E' por estarem de pleno acordo, firmam as partes
o presente termo aditivo em,,o2(duas) vias
de igual teor e forma, juntament" .o, as
testemunhas abaixo.

f,ortaleza, ,,

q

tu ary+fi c* 'oc | 't
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GortitpANHtA DocAS Do cEARA
paulo Andr6 de Castro
Holanda
Diretor-Presidente, Contratante.
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r Lr N K rRANS po
T._E-_s_ lyrec
Contratada

nfrobs LrDA

Testemunhas:

componhio Docos do ceor6 - secretorio de porros do presid6nciq do Rep0blico.
/cE - cEP: 601g2-640 - Fone: (g5) 3266.8gg0 - Fox: (g5) 3266.gg11

Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe - Forlolezo

_

w.docosdoceoro.com.br
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DocAs oo cranA
AUToRTDADE

COORDENADORIA JURIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CoNTRATO No 012/08

NO

ponruAruc

20080214.1

SEGUNDO ADITIVO

AO

TERMO DE
PERMISSAO DE USO NO O1A2OO8 QUE.ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHTA DOCAS DO
CEARA CDC E EMPRESA UNILINK
TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA.

A

A COMPANHIA DOCAS DO CEARA - COC Sociedade de Economia Mista, vinculada
Secretaria de Portos da Presid€ncia da Rep0blica, com sede A Praga Amigos da
Marinha, s/no, Mucuripe, Fortaleza cE, ONPJ N' 07.223.070/0001-16, neste ato
representado por seu Diretor Presidente, PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA,
brasileiro, CPF n' 314.802.683-72, Carteira de ldentidade n" 79377584, expedida pela
SSP/CE, doravante denominada PERMITENTE e de outro lado a empresa UNILINK
- TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA., pessoa juridica de direito privado, com sede d
Avenida Washington Soares, no 11140, B, Bairro Paupina, CEP no 60841-030, inscrita
no CNPJ sob o no 04.009.865/0001-70, daqui por diante denominada simplesmente
PERMtssloNARtA, neste ato representada peto sr. MARCus GUiLHERME

i

-

PORTELA ALBUQUERQUE, identidade no 94002540787 (SSP-CE), CpF no
104.953.473-53, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato no
01212008, no processo n." 20080214, na Resolugio da DIREXE n3 24012012,, datada
de 2511012012, nos termos das Leis no 8.630/93 e 8.666/93, na Res. 2240 .ANTAQ/2011, mediante as cldusulas e condig6es a seguir alinhadas, as quais o
regerdo em harmonia com os postulados e princlpios da legislag6o aplicdvel d esp6cie.
I - CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. O presente Aditivo ao Termo de Permissdo de Uso no 01212008 - cujo objeto
consiste na permissio de uso de um im6vel (Sala 0a) situado no N0cleo de Apoio
Portu6rio - NAR do Porto de Fortaleza, com uma drea de 14,32m' (quatorze virgula
trinta e dois metros quadrados), tem por objeto a adequagdo ds disposig6es contidas
' na Resolugdo ANTAQ 224012011, arl 84.
II

-

CLAUSULA SEGUNDA

2.1. lncluem-se os itens 10.2 e 10.3 na Cl6usula D6cima do Termo de Permissdo de
Uso no 01212008, os quais terSo a seguinte redagSo:
Item 10.2.:

A PermissionSria, al6m das
01212008, durante a execug6o

componhio o""o"

previstas no Termo de Permissdo de Uso
Contrato, caberA:

/W6l1'

kdu-

Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe

de Porros Jol presidencio do Rep6blico.
!-e-cre-t-orio
_ CEp: 60.lg2-640 - Fone:
- Fortolezo/CE
tgl) 32OO.ASaS _ ww.docor

no

DocAs oo ceanA
AUToRTDADE

ponruAn c

a) conservar, realizar manutengao, recuperagao, reposigao
e reversao A Uni6o dos
equipamentos e bens associados d permissao
o'e uso, inclusive daqueles ,oqririj".
'posteriormente d sua celebragio, bem como o seu inventdrio e
v registro,
' vyreu v' rque dever6o
ser mantidos devidamente

atullizados;

b) cumprir as medidas necess6rias d fiscalizagao pela
AdministragSo do porto e pelas
autoridades aduaneira, maritima, sanit6ria, fitossanitaria,
o"' pori.i,
e demais
r'vrrvrq s
autoridades com atuagao
porto;
no

.'o"'o'o
c) prestar apoio necessario aos agentes da Administragao do porto
e da ANTAQ,
permitindo-lhes o

exame de todas ai informagoei t6cnicas, operacionais
- e- estatisticas
concernentes d prestagdo dos servigos vinculidos a permissao
de uso;
d) fornecer os dados e informag6es de interesse da ANTAQ
e das demaisv svrvrrvqvs.
autoridades
com atuagdo no porto;
e) adotar as medidas visando evitar, fazer cessar,. mitigar
ou compensar
a geragio de
-"iplorag6o
iilfrantagao'
I -.'--.'-.- o, v'\rr-isvFY do

danos ao meio ambiente em decorroncia
empreendimento;

o.

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

a.integridadg
9lmant91
.dos bens patrimoniais afetos d permissao de uso, conforme
normas t6cnicas especificas,
mantendo-os em condigoes normais de funcionamento,
rvr rvrv'|

limpeza e

conservagao;

-,"-"*'

h) submeter previamente pleito para a realizagio de investimentos
n6o previstos no
termo de permissdo de uso, instruldo c-om especificagoes t6cnicrc proj"[o
b6sico de
engenharia, juntamente com a manifestagdo das Lutoridades "
envotvioas, qrrnJo
couber, i andlise da Administragdo do porto, que o encaminhara para
,pior"gao

o,

ANTAQ;

i) entregar para a Administragdo do Porto, ao final das obras ou construg6es
realizadas, das mem6rias de cdlculo, desenhos e especifiirgo".
do piq-"6 executivo
conforme

construido;

:

j) d aplicagio, por sua conta e risco, dos recursos necess6rios
d explorag6o das dreas
e instalag6es;

l) manter as condig6es de seguranga operacional, de acordo com as normas
em vigor
bern como a comprovagio de cumprimento do lSpS_Code.

m) contratagio

de seguro de responsabilidade civil compativel com suas
responsabilidades perante a Administrag6o do Porto, <ls usudrios e terceiros,
bem
patrim6nio contemplados na permissao de uso, forneiendo
g?
c6pias
::T:-1?_1-gYl"
das
ap6lices de seguros a CDC.

.
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n) responsabilidade pela inexecugdo ou deficiente execug6o
dos servigos;

o) a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais

resultantesdaexecug6odocontra[o;.--,!ivv5lY
Item 10.3.:

A fiscalizagio exercida pelos 6rg5os competentes nio exclui, limita ou
atenua a
responsabilidade
aos usudrios ou a
III

-

da pe.rmissionSria por prejuizos causados

terceiros.

i Adminiiiiagao
'-""""-''-:r--do porto,
.

CLAUSULA TERCETRA

3'1' Fica alterado a alinea 5.1 da Cl6usula Quinta do Termo de permissao
de vev
vv
Uso
0121200a, qual
passa a ter a seguinte

o

redag6o:

no
''

A Fiscalizagio do presente contrato ser6 executada pela CoDGEN
- Coordenadoria
de Gestao e Neg6cios da CDC, daqui por oiairte denominada
.irpi".r.ni"
IV . CLAUSULA QUARTA

4'1. Fica alterada a Clausula Sexta do Termo de Permissao de Uso no O12t2O0g,
as
quais passam a ter a seguinte redag6o:

O descumprimento das disposig6es legais, contratuais e normativas, sujeitar6 a
contratada i cominagio, pela AdministragSo do Porto, das seguint"i'p"n.lidades
'
e-'.--- r

contratuais:
ll

- multa;

lll

,

-

suspensSo tempordria de participag6o em licitagdo e impedimento de contratar
-contrato
com a Administrag6o do Porto com a qual celebrou o
descumprido, p*
n6o superior a 2 (dois) anos; e

pr;;

lV - declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer Administrag6o
do Porto; enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig6o ou at6 que seja
promovida a sua reabilitagio perante a Administragao do Portil com qual
a
celebrou o
contrato descumprido, mediante o ressarcimento pelos prejuizos resultantes e
transcurso do prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

Parigrafo Primeiro:

As multas estabelecidas

poderio

Componhio Docos do
Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe -

aplicadas
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200o/o

do valor
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correspondente a remuneragdo mensat do termo de permissao
de uso, relativos ao
m6s anterior ao
aplicagSo da penalidade, isolada ou cumulativamente
com as
.da
demais penalidades,
sendo considerado, quando o"-,r. aplicagao, o principio da
proporcionalidade entre a gravidade da infragio
e a gradagao da penaridade.

-

V

CLAUSULA

QUINTA

5'1' Fica alterada a Cl6usula Nona e inclufdos novos pardgrafos ao
'"","- de
Permissio de Uso no o12r2o0g, a quar passa a teii seluinte'red;ir;,- -J Termo
'=
.

Cl5usula Nona

- Rescisio:

Extingue-se o contrato de permissSo de uso de 6reas e instalagoes
portu6rias por:
I

ll

- t6rmino do prazo;
- anulagdo;

Parigrafo Primeiro:
Constituem hip6teses de rescisio do contrato:
I

- descumprimento

legais

ou cumprimento irregular de cl6usulas contratuais, de disposig6es
concernentes ao termo de permissao de ,do ."- -ro

ou regulamentares

ll - desvio do objeto contratual ou alteragio social ou modificagio do objeto
social ou
estrutura da empresa que impega ou preluoique a execugdo do iontrato;
lll

-

decretag6o de fal6ncia ou insolvdncia da permission6ria;

lV.--reaiizagdo, sem pr6via e expressa autorizagSo da Administrag6o do porto
e da
ANTAQ, de operagdo de transferOncia de titularidade da permiss6o na
hip6tese
prevista no art. 20 da presente Norma, ou de subpermissao
total ou

V

-

:

falta de pagamento de encargos contratuais d Administragao do porto
. -'-- por
r mais de

120 (cento e vinte)

Vl

parciat;

dias;

-

impedimento ou restrigSo ao exerclcio da fiscalizagao, recusa em prestar
informagoes ou prestar informagoes falsas a Administragao do porto ou
d ANTAQ, ou
!99.cu1nnrimento de exig6ncias formuladas peta Administragao oo iorto
'
ANTAQ, quando se mostrarem ineficazes as demais sang6es
,

apticaveis;

Vll

-

Vlll

- dissolugSo

;-i"t;

n5o cumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela Administrag6o do

da sociedade

pelos direitos e obrigag6es do contrato de
".'-;.rlfio
'

'i)-:t

,/

ffit*na
$

FLNo

d s"q

\

.4df6_

\..*ird
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permissio de uso;

.

J| - nao liberagSo, por parte da Administra.eag do Porto, das 6reas e instalag6es objeto
do contrato, nos prazos assinalados naquer-e instrumento;
E

X - Se a

CDC julgar necessdrio rescindir

o

presente Contrato,

nio tendo a
permissiondria dado causa d rescis6o, poder6
faze-lo mediante comunicati"-"..rit",

a) os casos de rescisio contratual ser6o formalmente motivados nos
autos do
processo adminis.trativo a que se rgfere o contrato,
com manifestagao orfiijinii

asseguradoodireitodapermissiondriaaocontradit6rioedamplaaeteii.

b) I?o configurada hip6tese que motive a rescisao, o processo serd
arquivado, sem
prejuizodaaplicag6odeoutraspenalidadescabiveis'|-----c) A rescisSo contratual n6o afasta a aplicagSo de outras penalidades
previstas no
contrato de permissio de uso, nos atos normaiivos da ANTAQ
e em

lei. '

.

d) A rescisEo contratual n6o prejudica o direito da permission6ria ser indeni
zada,

descontadas eventuais multas comlnadas pela Administiagao do porto.

e) Motivo de forga maior, caso fortuito ou interveni6ncias imprevisiveis, devidamente

comprovadas, que retardem ou impegam a execugdo parcial ou total
do ajuste, poOem
exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestagao dos
sLrvigos, bem
assim, pelo descumprimento das obrigag6es estabelecidas no iontrato
oe permissa;
de uso e vinculadas a essas circunstAniiis.

0 Na hip6tese de superveniEncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis por6m de
consequdncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugio do q1=;.i",
o,r,

ainda, em caso de forga maior ou caso fo*uito, configurando 6lea- econ6mica
extraordinSria e extracontratual, o contrato de permissao de uso deverd
ser atterado,
com as devidas justificativas, mediante acordo entre as partes, visando . ,.rrriAiad
dos valores contratuais, objetivando a preservagio do equilibrio economico-financeiro
-- inicial do contrato, observada a regulamentagSo 6speclfica expedida pela
ANTAOi
g) E vedada indenizagdo retativa a ativos intangiveis
Par6grafo Segundo:

A rescisio administrativa poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administragdo do Porto, nos casos enumerados nos incisos I a lX Oo paragrafo
anterior.

a) Havendo interesse priblico, a rescisSo administrativa amigdvel poderd ser acordada
entre a Administrag6o do porto e a
!6siondria, mediante ratiflcagdo da ANTAe, e
reduzida a termo no bojo do processo
correspondente;

'Tilont

Componhio Docos do Ceor6 - Secrelorio de Podos do Presidbncio
do Rep6blico.

Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe - Fortolezo/CE CEp:

60182-640 - Fone: fa!-l ezoo.asas - wwwdoco

fi#el

(-s

u*oh

ffi

DOCAS DOCEAM
AUTORIMDE PORTUARA

ParSgrafo Terceiro:

FL

i{,

(

No caso de descumprimento das disposigoes contratuais pela
Administragao
'-"'r' rrvusY do porto,
a permissiondria poderd:
,

|

-

recorrer diretamente a ANTAQ para arbitrar conflitos;

ou
,

ll

- rescindir o contrato de permissSo de uso mediante agao judicial
especialmente
rvvrvrqr ee
intentada para esse fim.
:

a) A rescisSo contratual n6o isentard a permission6ria
de qualquer responsabilidade
em relagio a encargos, 6nus, obrigag6es e compromLroa p"rrnte
terceiros ou seus
empregados;
b) A Administragio do Porto dever6 anular o contrato de permissao
de uso, de oficio
ou por provocagio-de.terceiros, quando eivado de vicios que
o torne ilegai'rloi"ii"
parecer escrito e fundamentado, no 6mbito. do
competenie processo
aiministrativo,
YVr
'-' -----assegurado o direito ao contradit6rio e A ampta defesa.

6'1' Fica alterada toda a ClSusula D-6-cima Segunda e inctuidos novos par6grafos
ao
Termo de PermissSo de Uso no o12r2oog, or qrli. p.rrm
a ter a seguinie

,Iiffi,""

Cl6usulaD6cimaSegunda-Transfer6nciadeTitu!aridade:
Com vistas i preservag?g d" competigSo, a transferCncia de titularidade
da permissio
para pessoa que, individualmente ou em sociedade, jd explore
terminit cong6nere
dentro de um mesmo porto organizado,
io'oera ocorrer mJoiante pr6via
an6lise e aprovagSo da AdministiagSo do _.or"ni"
Porto e expressa autorizagio da ANTAe e
desde que o novo titular atenda aos requisitos t6cnicos, economicos jur:idicos
e
estabelecidos no editalde licitagio

Parigrafo

:

Primeiro:

.

A transferOncia da titularidade da permissSo, nos demais casos, dependerd
de pr6via
anu6ncia da AdministragSo do Porto e deverd ser comunicada a ANTAO
no prazo de
at6 30 (trinta) dias, sob pena de aplicagio das sang6es correspondentes.

Para efeito do disposto no caput, ser6o consideradas as transferencias
de titular:idade
de permissio em razlo de alteragdo do controle societ6rio, transforr"ia"
societdria
decorente de cis6o, fus6o e incorporagdo ou formagao de cons6rcio de
empresas.

UI

-

CLAUSULA SEflMA

7.1.. lnclui a cl6usula D6cima Terceira
Terceira ao
aoTg(mo
ll
de Permissio de Uso no 012l2OOg.
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qual passa a ter a seguinte

ponruAnlq

redag6o:

.

Ctiusula D6cima Terceira - Foro:

o Foro competente para aiuizar quaisquer quest6es suscitadas na execug6o
deste
contrato serd o da Comarca de FortalezatCearil.
E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes contratantes presente
.
instrumento, em duas vias de igual teor
e forma, ;Intamente com as testemunhas
abaixo.

o

VIII

-

CLAIJSULA OITAVA

Ratificam-se todas

Permissdo

de

as demais cldusulas, par5grafos e condig6es do Termo de
e inalteradas-';sv r;;
'rsv

Us.9- no o12t2oog, permanecendo validas
expressamente modificadas por este termo

aditivo.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente
instrumento em
igual
teor
e
forma,
que
v6o
presidente da
assinadas
pelo
Diretor
-y*-dee peros representantes'regais
DocAS/cE,
d; ,ilL;iondria,
com as

lf:

;uniar"nL
testemunhas abaixo identificadas, para que produza os devidos
Rns e efeitos tegais.
Fortaleza,

JS <xr odh*l* dj*

.e.a t z

fuZrde( /2,2

cOMPANHIA DocAs Do cEAffi . cDc
Andr6 de Castro Holanda, Diretor presidente

_

CDC

-J;'"QLu

( TRANSPORTES TNTEGRAy'OS LTDA.
Permissiondria

Testemunhas:

t"A

o

#z
.

proso

Amisos,"?#lff!i:
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COORDENADORIA JURIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CoNTRATO No 012/2008

NO

20080214

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE
PERMISSAO DE USO NO 012/2008 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DOCAS DO CEARA . CDC E A

EMPRESA UNILINK TRANSPORTES

INTEGRADOS LTDA.

A

- CDC, Sociedade de Economia Mista,
Secretaria de Portos da Presid6ncia da Rep0blica, CNPJ no
07.223.670/0001-16, com sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Bairro do
Mucuripe, na cidade de FortalezalCearA, doravante denominada PERMITENTE,
neste ato representada por seu Diretor - Presidente, PAULO ANDRE DE CASTRO
COMPANHIA DOCAS DO CEARA

vinculada

a

HOLANDA, CPF no 314.802.683-72, RG no 793775-84 SSP-CE, e, de outro,lado, a
empresa UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA com sede, a Av
Washington Soares, no 11140, B, Bairro Paupina, CEP n.o 60841-030, inscrita no
CNPJ/ME
04.009.865/0001-70, doravante denominada
PERMISSTONARTA, neste ato representada pelo Sr. MARCUS GUILHERME

sob o no

PORTELA ALBUQUERQUE, RG n.o 94002540787 SSP/CE, CPF no
104.953.473-53, com fundamento na Lei no 8.666/93 a suas alterag6es, no
Processo Administrativo no 20080214 e na Resolugdo DIREXE no 060/2013:datada
de 28t0312013, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, mediante as

condig6es:
I . CLAUSULA PRIMEIRA

seguintes cl6usulas e

l

:

1.1. O presente Aditivo ao Termo de Permissio de Uso no O12I2OO8- cujo objeto
consiste na permissSo de uso de um im6vel (Sala 04) situado no Nricleo de Apoio
Portu6rio NAP, do Porto de Fortaleza, com uma 6rea de 14,32m2 (quatorze
vlrgula trinta e dois metros quadrados), tem por objeto a alteragdo da "Cliusula lV
- Do

Prazo".

II

-

:

CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Prorroga-se o prazo de vig6ncia do contrato por mais 60 (sessenta) meses,
findando em 2410412018.
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3.1. Ficam mantidas as demais cldusulas e condig6es que n6o colidam com
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.

afue/-z-"a(r*4
COMPANHIA DOCAS DO CEARA

-

CDC

Permitente
I

E\*

<tb'*:t olLrr

K TRANSPoRTES TNTEGRADos ,-ry'4
s Guilherme Portela Albuquerque
Permission6ria

Testemunhas:

.,e{ituo*

io*

n

t4daa

6\

\3.'q-sj
Yrr_u_ryF
.
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COORDENADORIA J URIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 20080214
TERMO DE PERMISSAO DE USO NO 012/2008

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE
PERMtssAo pe uso No 012/2008 euE

ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DOCAS DO CEARA - CDC E A EI/IPRESA
UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS
LTDA.
,

A

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - COC, Sociedade de Economia Mista,
vinculada a Secretaria de Portos da Presiddncia da Rep0blica, CNPJ no
07.223.670/0001-16, com sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Bairro do
Mucuripe, na cidade de FortalezalCearA, doravante denominada PERMITENTE,
neste ato representado por seu Diretor Presidente, MARIO JORGE CAVALCANTI
MOREIRA, brasileiro, CPF no 229.759.343-00 e Carteira de ldentidade de no
11715980, expedida pela SSP/CE, e do outro lado a UNILINK TRANSPORTES
INTEGRADOS LTDA com sede a Av washington soares, no 11140, B, Bairro
Paupina, CEP n.o 60841-030, inscrita no CNPJ/ME sob o no 04.009.865/0001-70,
doravante denominada PERMISSIONARIA, neste ato representada pelo Sr.
MARCUS GUILHERME PORTELA ALBUQUERQUE, RG r,o g4oo2s4or|Z
SSP/CE, CPF no 104.953.473-53, com fundamento no Processo Administrativo no
20080214, na Resolugdo da DIREXE no 359/2014, datada de 17112t2014,,na Lei no
8.666/93 e suas alterag6es, no art. 13 da Portaria SEP n.o 409t2014, no art.66 da
ResolugSo ANTAQ n.o 224012011 resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO,
mediante as seguintes cl6usulas e condig6es:
I . CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. O presente Aditivo ao Termo de Permissdo de Uso no O12I2OO8- cujo objeto
consiste na permissSo de uso de um im6vel (Sala 04) situado no Nricleo,de Afioio
Portuirio - NAP, do Porto de Fortaleza, com uma 6rea de 14,32m2 (quatorze virgula
trinta e dois metros quadrados), tem por objeto a alteragio do ,TERMo DE

INSTRUMENTO".

II

-

---

CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Altera-se o Termo de lnstrumento firmado com a UNILINK TRAN
INTEGRADOS LTDA, passando de Termo de permissdo de Uso
-\
Praga

[d\
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Cessio de Uso Oneroso, conforme determinagSo da ANTAQ, fundamentado
ResolugSo ANTAQ 224012011 e Portaria SEP no

40912014.

na

.

2.2.Alteram-SeemconSeqU6nciaasseguinteSnomenclaturas:
- Companhia Docas do Cear6 passar6 de PERMITENTE para CEDENTE.

-

Unilink ,Transportes lntegrados

Ltda passar6 de PERMISSIONARIA

para

CESSIONARIA.

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 igualteor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Fortaleza, 0

6 ah

{ev'eRci

e-o

COMPANHIA

&-

g CI/d-,

CEARA - CDC
, Diretor-Presidente

l/ :, ,^lt

e.-G-.<.K^*-r( Q/[Lt
K rRANs po nis' *r=I**Goo
I

N

Marcus Guilherme Portela Albuquerque
Cession6ria

Testemunhas:
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