DOCAS DO CEARA

AUTORIDADE PORTUARIA

COORDENADORIA JURiDICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SE1 N° 50900.000583/2021-36
TERMO DE CEssAo DE uso ONEROSA N° 01/2022

TERMO DE CEssAo DE uso ONEROSA DE
AREA QUE ENTRE s1 CELEBRAM A
COMPANHIA DOCAS Do CEARA — CDC E
ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO
LTDA.

A COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Empresa Pﬁblica federal, vinculada ao

Ministério da Infraestrutura, com sede a Praea Amigos da Marinha, s/n°, Mucuripe,
Fortaleza — CE, CNPJ n° 07.223.670/0001—16, doravante denominada CEDENTE, neste

ato representada por sua Diretora Presidente, Mayhara Monteiro Pereira Chaves,

brasileira, portadora do CPF n° 099.930.357—00, Carteira de Identidade n° 1697714/SSPES, e por seu Diretor Comercial Mirio Jorge Cavalcanti Moreira, brasileiro,

administrador, Carteira de Identidade n"

1 1715980 SSP-CE, portador do CPF n°

229.759.343-00; e de outro lado ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA,

corn sede na Avenida Vicente de Castro, n° 5700, Mucuripe, Fortaleza/ CE, CEP 60.180~
410,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n°

73.676.140/0004—09,

doravante

CESSIONARIA, neste ato representada por Eugénia Braga Meireles,

empresaria, portadora da cédula de identidade n°

denominada

1174906 SSP CE,

brasileira,

CPF n°

256.848.253-20, residente e domiciliado em Fortaleza — CE, corn fundamento na Lei n°
13.303/ 2016, no Decreto n° 8.945/2016, na Lei Complementar n° 123/2006, Lei
12.846/2013, Resoluqéo ANTAQ n° 07/2016, Portaria MINFRA n° 51, de 23 de maroo de
2021, Lei n° 12.815, de 5 de junho de 2013, regulamentada pelo Decreto 8.033 /2013,
Decreto 10.024/ 2019, Regulamento Interno de Licitaeoes e Contratos - RILC da CDC e
demais disposiooes aplicaveis, bem como nas regras e condieoes estabelecidas no Termo
de Referéncia, no Edital e Anexos do Pregao Eletrénico n.° 01/2022, na proposta da

CESSIONARIA,

no Processo Administrativo de n° 50900.000583/2021—36 e na

Autorizaeao DIRPRE n° 22/2022, de 25/02/2022, tudo parte integrante deste
instrumento, independente de transcrieéo, ﬁrmam o presente TERMO DE CESSAO DE

USO ONEROSO, mediante as seguintes clausulas e condieoes:
CLAUSULA I - Do OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a Cessio Onerosa de uso de hem imével para
exploraeao de posto de combustiveis, com area total de 1.029 m”, nos termos do Termo
de Referéncia e Edital PREGAO ELETRONICO N° 01 [2022, tudo parte integr

presente contrato.
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CLAUSULA II - DO VALOR DO CONTRATO E DA ORIGEM DOS RECURSOS
2.1.

O valor global de Outorga deste Termo de Cessao Onerosa para o periodo de 10

(dez) anos é R$ 1.620.057,60 (um milhao, seiscentos e vinte mil, cinquenta e sete reais

e sessenta centavos).

2.2. O valor correspondente a Outorga ﬁxa Inicial sera de R$ 81.003,60 (oitenta e um

mil e trés reais e sessenta centavos), a ser pago em 04 (quatro) parcelas mensais,

sucessivas e im'nterruptas, devendo a primeira parcela ser paga em até 15 (dias) da
assinatura deste Contrato.

2.3. O valor mensal de Outorga deste Termo de Cessao Onerosa é R$ 12.825,45 (doze
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

CLAUSULA III - DO PAGAMENTO

3. 1. A CESSIONARIA devera efetuar o pagamento mensal, referente a Cessao onerosa até

0 dia 5° (QUINTO) dia ﬁtil do més subsequente ao vencido, assim considerando o periodo

de 30 (trinta) dias para cada més, por meio de pagamento da Fatura/Duplicata (Receita
Patrimonial) da CEDENTE, conforme norma de faturamento vigente e previsao da
Clausula Sexta do ANEXO I — Termo dc Referéncia do Edital PE n° 01/2022.
3.2. Caso a CESSIONARIA opte pelo pagamento a vista, este devera ser realizado em
até 10 (dez) dias.

3.3. O valor da outorga inicial, no percentual minimo de 5% (cinco por cento) do valor
global da cessao, previsto no item 6.6 do ANEXO I - Termo de Referéncia do Edital PE
n° 01/2022, devera ser pago em até 15 dias da assinatura do contrato, case
a CESSIONARIA opte pelo pagamento a vista.

3.4. Caso a CESSIONRRIA opte pelo pagamento do valor da outorga inicial de forma

parcelada (4 parcelas mensais, sucessivas e ininterruptas), conforme previsto no item
6.7 do ANEXO I — Termo de Referéncia do Edital PE n° 01/2022, devera a primeira
parcela ser paga em até 15 dias da assinatura do contrato.

3.5. A CESSIONARIA respondera pelos encargos inerentes a exploracao do imovel, bem
como o pagamento da outorga mensal a partir da data de assinatura do contrato.

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CEDENTE nao tenha

concorrido, de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaoao
ﬁnanceira devida pela CESSIONARIA, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacao da seguinte f6rmula:

EM=IxNxVP,sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Nﬁmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pag

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:

I= (TX)

1= (6 / 100)

I= 0,000 1 6438
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365

TX = percentual de taxa anual=6%

3.7. Em caso de reincidéncia de atrasos, o contrato poderé. ser rescindido, nos termos
expostos no item 7 deste instrumento.

CLAUSULA IV - D0 PRAZO

4. 1. O prazo de vigéncia deste instrumento sera de 10 (dez) anos, contado a partir de sua

publicagao no Diério Oﬁcial da Uniao - D.O.U.

4.2. Eventual prorrogagéo deste instrumento somente podera ocorrer de acordo com os
termos legais aplicados a época, e desde que, haja o interesse da CEDENTE, bern como
a realizaoao de um novo EVTEA, corn vistas revisar os valores e adequa-los a realidade

de mercado.

CLAUSULA V - DA FISCALIZACAO

5.1. A ﬁscalizacao do Termo de Cessao de Uso Onerosa sera feita pela CODGEN, a
quem a CESSIONARIA, quando da execucao deste Termo de Cessao, deveré
encaminhar, por escrito, todo e qualquer assunto referente ao mesmo, solicitando,
quando for o caso, o seu encaminhamento a autoridade competente.

5.2. O Termo de Cessao de Uso Onerosa poderé. ter ﬁscal técnico e ﬁscal administrativo,

nomeados pela CEDENTE, sendo o ﬁscal técnico empregado incumbido do
acompanhamento da execucao contratual e possuidor de conhecimentos necessaries

para tal incumbéncia e o fiscal administrativo empregado responsavel pelos aspectos
administrativos do instrumento.
5.3. As modiﬁcagées, alteragoes, ocorréncias e quaisquer outros fatores que fujam a0
objeto deste Termo de Cessao, serao tratados através de correspondéncia escrita

entre CESSIONARIA e Fiscalizaoao (CEDENTE), nao sendo consideradas alegacoes

fundamentadas em ordens ou declaracoes verbais, devendo ser registradas em
documento pela Fiscalizacao e CESSIONARIA.

5.4. A Fiscalizagao encaminhara o processo devidamente instruido a Direcao da CDC 6,

somente apés sua autorizacéo, poderao ser atendidas as rcivindicacoes
da CESSIONARIA, mediante formalizaoao através de termo aditivo ao termo de cesséo
de uso.

5.5. A Fiscalizagao do Termo de Cessao de Uso podera, a qualquer tempo, solicitar

informacoes ou documentos para averiguar o cumprimento das obrigacoes legais por
parte da CESSIONARIA, podendo ser auxiliado por ﬁscais designados para esse ﬁm,
bem como ser assistido por terceiro ou empresa, desde que justiﬁque a necessidade de
assisténcia especializada.

CLAUSULA v1 - DAS SANGOES

6.1. A CESSIONARIA ﬁca sujeita, em caso de cometjmento das infracoes previstas nos

incisos I ao XV da Cléusula de Resciséo deste Termo de Cesséo, com fundamento na

Portaria MINFRA n° 51/2021 e no Regulamento Interno de Licitaoées e Contratos da
CDC, e observado o devido processo administrativo, corn contraditério e ampla defesa,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sancées, a depender do

caso concreto:
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I
- Adverténcin Eccritn: comunicaoao formal da conduta da CESSIONARIA sobre
o descumprimento do contrato, e a determinaeao da adocao das necessarias medidas
de correeéo;

II

- Multa, no percentual de:

a) 2% (dois por cento) por dia de atraso, a contar do dia seguinte a0 do vencimento
da obrigacéo, sobre a parcela que a CEDENTE teria a receber no més do
descumprimento;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela executada em atraso, para o caso

de inexecucéo parcial;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, para o caso de cometimento de
infraoao na fase Iicitatéria ou depois de adjudicado o objeto e antes da assinatura
do termo de contrato;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Termo de Cesséo para o caso de
inexecugao total;

e) 50% (cinquenta por cento) do valor remanescente da outorga (parcelas
III

Vincendas), caso CESSIONARIA dé causa a rescisao antecipada;

- Suspensio Temporéria de participaoao em licitacao e impedimento de

contratar com a CDC, por até 2 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Em caso de reincidéncia de execucao insatisfatoria do objeto deste Termo,
acarretando prejuizos 3a CDC;

b) Em caso de atraso, injustiﬁcado, na execuoéo/concluséo do objeto deste

Termo ou do instrumento que o substituir, contrariando os prazos previamente
ajustados;

c) Nas irregularidades que acarretem prejuizo a CDC, ensejando rescisao
contratual.

6.2. Em caso de atraso injustiﬁcado na execuqao do objeto contratual superior a 10
(dez) dias, sera aplicada a multa prevista na alinea “b” ou a prevista na alinea “d”,
ambas do inciso II do item 6.1, conforme caracterizada inexecueao parcial 011 total de
qualquer crédito devido pelo cessionéu'io a CDC.

6.3. As sancoes previstas nos incisos I e III do item 6.1 poderao ser aplicadas

cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia
do interessado, no respective processo, no prazo de 10 (dez) dias ﬁteis.

6.4. A CDC poderé. aplicar a penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor

do Termo de Cessao Onerosa nos casos de reincidéncia de aplicacao cle adverténcia e

multa.

6.5. A sancao de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito,
nao seja suﬁciente para acarretar danos a CDC, suas atividades, suas instalagoes,

pessoas, irnagem, meio ambiente, ou a terceiros, devendo ser aplicado em casos de
pequenas irregularidades.

6.6. A aplicaeao de multa e demais sangoes néo impede a resciséo do con
CDC.
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6.7. A sancao prevista no inciso 111 do item 6.1 deste Termo de Cessao podera também
ser aplicada as empresas ou aos proﬁssionais que, em razao dos contratos regidos pela
Lei n° 13.303/2016:
I. Tenham sofrido condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributes;
II. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Cesséo
Onerosa;

III. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CDC em virtude de

atos ilicitos praticados.

6.8. A multa podera ser aplicada cumulativamente corn as demais saneées, e a sua
cobranga nao isentara a CESSIONARIA da obrigaeao de indenizar eventuais perdas e

danos e nem de corrigir as irregularidades que tenha causado.

6.9. A pena prevista no inciso III do item 6.1 pode ser aplicada em casos em que se

veriﬁque a inaptidao da CESSIONARIA em contratar com a CDC ou mesmo a sua
inidoneidade.

6.10. A0 licitante/adjudicataxio/cessionario sera concedido prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos, a contar da ciéncia da decisao condenatéria, para efetuar o pagamento da
multa, preferencialmente por depésito em conta bancaria de titularidade da CDC.

6.11. Se 0 licitante/adjudicatario/cessionario nao efetuar o pagamento da multa nos

termos do item 6.10, nao for apresentado recurso no prazo legal on em caso de ser
negado provimento ao recurso apresentado, sem que haja o pagamento da respectiva
multa, o valor decorrente da aplicaeao da saneao e as prejuizos por ela causados a CDC

seréo retidos, “ex-ofﬁcio, de qualquer crédito devido a CDC, podendo também ser

descontado da garantia prestada ou cobrado judicialmente.

6.12. Comprovado/reconhecido o caso fortuito ou a forca maior, devidamente
justiﬁcado e aceito pela Administracao da CDC, a empresa CESSIONARIA ﬁcara isenta
das penalidades mencionadas.
6.13. A CDC devera informar ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
- CEIS, instituido no ambito do Poder Executivo federal, os dados relativos as saneées

por ela aplicadas a CESSIONARIA, de forma a manter atualizado o referido cadastro,
nos termos do art. 23 da Lei n° 12.846. de 1° de agosto de 2013.

6.14. A CESSIONARIA incluida no cadastro referido no item 6.13 nao poderé. disputar

Iicitaeao/pregao ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.
6.15.

Sera

excluida do

cadastro

referido

no

item

6. 13,

a

qualquer

tempo,

a CESSIONARIA que demonstrar a superaqéo dos motivos que deram causa a restricao

contra ele promovida.

6.16. A permanéncia das ocupacées apés o ﬁm da vigéncia do contrato, ou a falta da
devolucao dos bens nas condicées pactuadas, obriga a administracéo do porto
organizado a impor as seguintes acées ou sancoes ao cessionario, ensejara as seguintes
sancoes:

I. aplicagéo de multa diaria de 0,2% do valor total de outorga,
pendéncia for veriﬁcada, limitado a 10% do valor de outorga;
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II. pagamento de eventuais indenizaooes por prejuizos causados a terceiros, em
virtude da néo devolucao do objeto contratado nas condiqées pactuadas na cessao;
e

III. 0 impedimento da celebracao de novas contrataoées com a administragéo do
porto organizado, até que a infraoao seja sanada e as sancées sejam pagas.

CLAUSULA vn - DAS INFRACOES E DA RESCIsAo

7.1. Constituem motivo para rescisao do Termo de Cesséo de Uso Oneroso:

I.

O néo cumprimento ou o cumprimento irregular. de clausulas contratuais,

II.

A lentidéo
do
seu
cumprimento pela CESSIONARIA,
levando
a
Administragao a comprovar a impossibilidade da conclusao do objeto, nos

III.

especiﬁcacoes, projetos ou prazos pela CESSIONARIA;

prazos estipulados;

Falha na execugao do

pela CEssmNARIA;

contrato

ou

execugao

com

baixa qualidade

Atraso injustiﬁcado no inicio da execucao pela CESSIONARIA;

Paralisagao da execuqao pela CESSIONARIA, sem justa causa e prévia

comunicacao a Administracao;

VII.
VIII.

A subcontratacao total on parcial do seu objeto, pela CESSIONARIA;

A associacéo da CESSIONARIA com outrem, a cesséo ou transferéncia, total
ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao da CESSIONARIA, nao
previstas nos casos deste Terrno de Cesséo;

O desatendimento, pela CESSIONARIA, das detenninagées regulares da

autoridade designada para acompanhar e ﬁscalizar a sua execucao, assim
como as de seus superiores;

A

decretagao

de

da CESSIONARIA;

faléncia

ou

a

instauracéo

de

insolvéncia

civil

A alteragao ‘social on a modiﬁcacéo da ﬁnalidade ou da estrutura
da CESSIONARIA, que prejudique a execucéo do contrato;

XII.
XIII.

Emprego, pela CESSIONARIA, de pessoas menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou emprego cle pessoas menores de
dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de quatorze anos;

Apresentaqao,pe1a CESSIONARIA,

de

documentaoéo

falsa,

fraude

a

licitacao/pregao on a contratacao, apresentacéo de mercadoria falsa ou
adulterada;

A nao prestacao on n50 integralizacéo da garantia do execucéo contratual no

prazo previsto neste Termo;

Atraso no pagamento de valores devidos a CEDENTE, ou de encargos
tivos ou
relacionados as areas e instalacées cedidas por trés meses con
intercalados;
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Situacao em que a CESSIONARIA der ao imével destinacao diversa da
prevista a0 contrato, cabendo neste caso, rescisao automatica sem direitos a

indenizaqées a csssxonARm;

Razoes de interesse da CDC ou demais interesses publicos, de alta relevéncia

e amplo conhecimento, justiﬁcadas e determinadas pela DIREXE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;
O perecimento do objeto contratual, tomando impossivel o prosseguimento
da execucao da avenea;

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

A ocorréncia de caso fortuito, de forca maior ou fato do principe, de deciséo

judicial, regularmente comprovadas, impeditiva da execucéo do contrato.

7.2. A rescisao do Termo de Cessao podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CEDENTE, nos casos dos incisos I a
XVII e XIX do item 7.1, e por parte da CESSIONARIA no caso do inciso XVIII do item
7.1. supra.

II- amigavel, por acordo entre as partes, mediante termo de rescisao assinado por

ambas as partes, desde que haja conveniéncia para a CDC.

lll- judicial, nos termos da legislaoéo.

7.3. A resciséo por ato unilateral deveré. ser precedida de comunicacao escrita e

fundamentada a outta parte, com antecedéncia de pelo menos 60 (sessenta) dias.

7.4. A observancia do prazo previsto no item 7.3 pode ser dispensada, a critério da CDC,
considerando a situaoao de interesse publico envolvido ou eventual prejuizo a
Companhia, a ser avaliada no caso concreto, bem como nas hipéteses em que o contrato

tiver vigéncia por prazo inferior aos prazos acima previstos.
7.5. A rescisao por parte da CEDEN'I‘E, sem

instrumento, no caso de culpa da CESSION
consequéncias:

rejuizo das sancoes previstas neste

, podera acarretar as seguintes

I. A possibilidade de oomprovaoéo pela CDC de prejuizos superiores a multa
aplicada, a ﬁm de obter indenizacao suplementar, de modo que a multa aplicada

valera apenas como minimo de indenizacao, nos termos da parte ﬁnal do paragrafo
unico do art. 416 do Cédigo Civil Brasileiro;

II. Desocupacao do imével em até 15 (quinze) dias.

CLAUSULA VIII — DAS OBRIGACOES DA CESSIONARIA

8.1. As obrigaeoes da CESSIONARIA $510 as seguintes:
a)

Responsabilizar-se por toda e qualquer obrigacao civil e penal, bem como os

encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais resultantes da execugao da cessao, além
se for
da concessao de todos os direitos e beneﬁcios ao trabalhador alocado no obje
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0 case, vigentes a época da assinatura do contrato ou que venham a ser exigidos pelo

governo;

b)

Executar o objeto de acordo com o especiﬁcado neste Termo e na sua proposta;

d)

Responsabilizar-se pelos danos causados

c) Executar o objeto no endereco deﬁnido pela CDC com observéncia dos prazos
estabelecidos;
diretamente a CEDENTE on

terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execucao da cessao;

a

e) Responder por qualquer incidents que venha a ocorrer com os seus empregados
envolvidos na execucao do objeto;
i) Manter as condigoes de habilitacao e classiﬁcacéo previstas no Termo de
Referéncia, durante a execucao da cessao;

g) Receber os bens nas condicoes em que se encontram e devolvé-los em pleno
estado de conservagéo e funcionamento;
h)
i)

Observar as especiﬁcacées de garantias exigidas neste Termo;

Substituir imediatamente qualquer item néo satisfatério da execucao do objeto,

quando nao aprovado pela ﬁscalizacao da CDC;

j)

Estar atualizada e manter a CEDENTE atualizada de todos os assuntos legais

k)

Cumprir a legislacao vigente e condicionantes de natureza ambiental para o seu

l)

Cumprir a legislacao sanitaria vigente e demais regulamentos dos érge'ios

que digam respeito a sua atividade proﬁssional que interferiam no use da area cedida;

ramo de atividade proﬁssional;

competentes para a regulamentacao e ﬁscalizacao da atividade, no que for aplicavel;

m) Cumprir as exigéncias e diretrizes para postos de services c combustiveis, como
forma de atendimento a Resolugao CONAMA n° 273/2000 e Lei Estadual n°
12.621/1996, ou outra norma que vier a substitui-las;
n)

Cumprir a legislacao de seguranga no trabalho vigente para o seu ramo de

o)

Comprovar sua legalidade ﬁscal, trabalhista e previdenciéria, de acordo com a

atividade proﬁssional;

legislacao vigente no Pais;

p) Ressarcir eventuais prejuizos sofridos pela CEDENTE em virtude do seu
inadimplemento em relaeao a0 cumprimento de encargos trabalhistas,

previdencién'os, ﬁscais e comerciais resultantes da execucao do contrato, incluindo-

se nesse clever custas judiciais, honorarios advocaticios entre outros regularmente
suportados pela CEDENTE;

q) Acatar as orientaqoes do Fiscal do Contrato, sujeitando—se a mais ampla e
irrestrita ﬁscalizaeao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as

reclamacées formuladas;

r)

Responsabilizar—se

pelo

determinadas pela CEDENTE;

cumprimento

das

normas

disciplinares

s) Enviar, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do término da Vigéncia do
0 f0
Termo de Cessao, quando houver possibilidade de prorrogagéo, manifes
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do interesse de prorrogar o referido instrumento, bem como enviar, no mesmo prazo,

documentaoao de habilitaoao e qualiﬁcagao exigidas no Edital e neste Termo de
Referéncia, ﬁcando a critério da CDC a decisao de prorrogacao;

t) A aoao ou omissao, total on parcial, da ﬁscalizacao da CEDENTE, nao eximiré.
a CESSIONARIA da total responsabilidade pela ma execucao do objeto deste termo;

u)

E vedado a CESSIONARIA contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal

da CEDENTE durante a execugéo do objeto do Contrato;

v) A CESSIONARIA devera arcar com todas as obrigacoes ﬁscais e trabalhistas, de
ambito Federal, Estadual e Municipal, que incidam ou venham incidir sobre o Termo
de Cessao Onerosa, sobre as instalaoées objeto do mesmo bem como sobre a atividade
a ser desenvolvida;

w) Compete isoladamente a CESSIONARIA responder por Autos (16 Infracéo, Multas
ou qualquer outra espécie de sanoao, lavradas por orgies reg‘uladores, ﬁscais, etc,
cujo objeto da sancao esteja atrelado a atividade (seja operacional on preoperacional) desenvolvida pela CESSIONARIA na area objeto deste Termo;

x) A CESSIONARIA respondera por todo e qualquer tribute, taxas e outros encargos
que incidam ou venham incidir sobre a area cedida, notadamente a Taxa de
Ocupagao;

y)

A CESSIONARIA devera facilitar o acesso e agao ﬁscalizadora da CEDENTE e

das demais autoridades as instalaooes objeto deste Termo;

z) A CESSIONARIA deveré. prestar toda e qualquer informacao
pela CEDENTE e demajs autoridades, referentes ao objeto deste Termo;
n) A CESSIONARIA devera responsabilizar—se pelo funcionamento,
patrimonial, conservaqao e manutenoao da area, objeto deste Termo;

solicitada
seguranca

bb] A CESSIONARIA devera entregar ao ﬁnal do Termo de Cessao, a area objeto do

mesmo, em perfeito estado de conservaoao, mantendo-se todos os bens e benfeitorias
realizadas classiﬁcados como reversiveis ao patrimonio pﬁblico pela CEDENTE;

cc) A CESSIONARIA devera adotar medidas necessarias para evitar, fazer cessar,

mitigar ou compensar a geracao de danos ao meio ambiente, causado em decorréncia
do desenvolvimento de suas atividades, observada a legislacao aplicavel e as

recomendaooes para o setor;

dd) A CESSIONARIA devera atender a intimacao de autoridades competentes para

regularizar a utilizaoao da area;

e) A CESSIONARIA devera atender ao disposto no inc. XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal, nao empregando para trabalho na area concedida menores de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos em
qualquer trabalho, salvo na condioao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

ﬂ) Compete a CESSIONARIA conhecer e observar as normas de Seguranoa e
Vigilancia para proteger as propriedades da CDC e toda e qualquer Norma e

GK

regulamento a que deverao se submeter durante a vigéncia do Termo de Cesséo;

gg) Cabera a CESSIONARIA adotar as providéncias para a obtengao de toda e
qualquer autorizacao, licenoa ou ato que, emanados dos poderes pﬁblicos, sejam
indispensaveis a consecugao dc seus objetivos com a area cedida, tais com
Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transportes, Portos e Aviagéo Civil
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ambientais e outros, caso haja necessidade, nao tendo a CEDENTE qualquer
responsabilidade quanto a eventual nao obtengao da documentagao necessaria;

hh) A CESSIONARIA devera garantir a integridade da infraestrutura do imével em
sua integralidade;
ii)

A CESSIONARIA respondera por qualquer acidente que venha a ocorrer com os

1")

Apés a assinatura do contrato, a CESSIONARIA devera tomar posse da area,

seus empregados, membros da empresa ou prestadores de service, que porventura

ocorra dentro da area objeto da Cesséo Onerosa e/ou decorrente do exercicio das
atividades desenvolvidas no local;

objeto deste instrumento, em até 30 (trinta) dias, assumindo todos os encargos

correspondentes, notadamente aqueles referentes ao pagamento mensal da outorga

e manutencao do local;

kk) Apés a assinatura do contrato, a CESSIONARIA devera, de imediato, dispor de
medidas para garantir a seguranca da area 6 das instalacées.

11) A CESSIONARIA deveré. realizar a implementacao do empreendimento,
respeitando a legislacéo aplicavel e o escopo da cessao ora pretendida, sem

possibilidade de alteracoes no objeto da implantacao.

A CESSIONARIA devera apresentar Plano de Emergéncia Individual em

mm)

consonancia com as atividades a serem desenvolvidas.

1111) A CESSIONARIA devera adotar as medidas legals necessaﬁas a regularizaoao e
operacionalizacao do empreendimento, tais como licenciamentos e autorizacées, a
exemplo daquelas previstas na Lei Municipal n° 7.988/96, on outta norma que vier a
substitui—la.

no) A CESSIONARIA, caso se enquadre na condicao de microempresa ou de empresa
de pequeno porte, devera apresentar documentagao comprobatéria proveniente da
Junta Comercial da sede da licitante.

pp) A

CESSIONARIA

deveri

se

responsabilizar

pelos

dunes

causados

diretnmente i Administraqio on a terceiros, decorrente dc sua culpa ou dolo m
execugio do objeto.

qq) E obﬁgacao da CESSIONARIA reparar ou indenizar todos os danos causados a

bens ou pessoas, na area cedida, a partir da data da contratacéo.

CLAUSULA 1x — ms OBRIGAQOES DA CEDENTE

9.1. CEDENTE devera proceder com a ﬁscalizaoao e acompanhamento da execuoao do
termo, devendo registrar todas as ocorréncias a ela relativas, determinando o que for

necessario a regularizaoao das faltas ou defeitos observados;

9.2. A CEDENTE podera realizar vistorias quando do inicio da vigéncia do Termo de
Cessao, durante e a0 término da vigéncia do instrumento;

9.3. A CEDENTE devera prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser
a de tais
solicitados pelo(s) representante(s) da CESSIONARIA, desde que dete
informacoes;
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a CEDENTE notiﬁcar

a CESSIONARIA relativamente

a

qualquer

irregularidade encontrada na execuqao do termo, podendo, em decorréncia de falhas
porventura observadas, solicitar a CESSIONARIA providéncias visando as correeées
necessarias;

9.5. Compete a CEDENTE a aplicaeao de penalidades cabiveis quando for veriﬁcado

descumprimento de obrigacoes previstas neste termo por parte da CESSIONARIA;

9.6. A CEDENTE, apés a assinatura do contrato, devera realizar um memorial
descritivo, juntamente com a CESSIONARIA, para viabilizar que os bens classiﬁcados

como reversiveis, ao ﬁnal da execueao do Termo de Cessao, sejam absorvidos pelo
patriménio da CEDENTE.

9.7. As reformas necessarias a manutencao da estrutura e benfeitorias existentes no
bem imével que forem realizadas pela CESSIONARIA no decorrer do prazo de vigéncia
contratual, vinculados ao contrato de cessao de uso, deverao correr exclusivamente as
expensas do cessionario, sem direito a retribuigoes, indenizacoes ou compensacées de
qualquer natureza por parte da administraoao do porto organizado.

CLAUSULA X - DOS BENS REVERSfVEIS

10.1. Em cumprimento aos preceitos da Lei 12.815/ 13, Portaria do Ministério da
Infraestrutura 51/202 1 e da Resolugao ANTAQ 43/ 202 1 , apés a assinatura do contrato,

as partes realizarao um memorial descritivo contendo relacao minuciosa de todos os

bens que seréo reversiveis ao patrimonio da Uniao ao ﬁnal da execueao do Termo dc
Cessao Onerosa.

10.2. Para fins de estabelecimento de critérios de reversibilidade, serao considerados

bens reversiveis aqueles de natureza imével, em especial as seguintes estruturas: base

para instalacao de cobertura (estrutura metah'ca) do patio de abastecimento, bases para
instalaeao de bombas de combustivel ligadas as instalagées do tanque, galeria (vala) de
troca de oleo com proteeao metalica e estrutura montada para dois tanques

subterraneos.

10.3. Também serao considerados bens reversiveis, outros bens de natureza imével

presentes na area, quais sejam: demais ediﬁcacoes, infraestrutura dc abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, energia elétrica e pavimentaeao de patio.

10.4. Nao serao considerados bens reversiveis os moveis que nao sejam destinados
as atividades operacionais de exploraeao comercial de posto de combustiveis, tais coma:
mobiliario de escn'tério, mesas, cadeiras, bebedouro, ar condicionado, freezer,
utensilios, etc.
10.5. Nao serao considerados bens reversiveis os moveis que estejam destinados as

atividades operacionais cle exploraeao comercial de posto de combustivel, mas que,
porventura, tenham sido adquiridos por regime de comodato.

10.6. Para ﬁns de classiﬁcacao dos bens como reversiveis, serao aplicadas as
disposieoes da Resolueao ANTAQ n° 43 / 2021, no que couber.

10.7. A CESSIONARIA nao sera retribuida, indenizada ou compensada por melhorias

realizadas nos bens reversiveis, ou pela incorporaoao de novos bens a0 objeto cedido,
inclusive nos casos de rescisao antecipada por ato unilateral do CEDENTE, em virtude

de interesse pﬁblico superveniente, e por extincao da contratacao por infra
Companhia Docas do Cearé - Ministério dos Transportes, Portos e Avlagﬁo Civil
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11.1. A CESSIONARIA devera prestar garantia contratual no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor global da outorga com validade durante todo o prazo de vigéncia do

Termo de Cessao Onerosa, estendendo-se até 90 (noventa) djas apés o término da vigéncia
contratual e tera seu valor atualizado nas mesmas condieées nele estabelecidas, devendo
ser renovada a cada prorrogacao, sob pena de aplicacao de penalidades e resciséo
contratual.

1 1.2. O prazo para entrega da garantia seré. de 10 (dez) dias apés a assinatura do Termo

de Cessao Onerosa e eventuais aditivos, quando for o caso.

11.3. Cabera a CESSIONARIA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. Caueao em dinheiro;

II. Seguro garantia;

III. Fianea bancaria.

11.4. A garantia prestada pela CESSIONARIA sera liberada ou restituida apés a

execucao do contrato, devendo ser atualizada monetariamente, quando prestada na
hipétese do inciso I do item anterior.

11.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
cle:
I. Prejuizos advindos do néo cumprimento do objeto do Termo de Cessao;

II. Prejuizos diretos causados a Administraeao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuoao do contrato;

III. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela administracao a CESSIONARIA; e

N. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela CESSIONARIA, quando couber.

1 1.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 1 1.5. observada a legislagao que rege a matéria.

11.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CEDENTE, em conta
bancaria do Banco do Brasil, corn correeao monetaria.

11.8. Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigaoao, a CESSIONARIA obriga-se a fazer a respectiva reposieao no prazo

maximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

11.9. A garantia somente sera liberada apés o integral cumprimento de todas as
obrigacées contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfaeao de prejuizos

causados a CEDENTE ou a terceiros, bem como ante a comprovacao do pagamento,
pela CESSIONARIA, de todas as verbas rescisorias trabalhjstas decorrentes deste termo

de Cessao, quando for o caso.

CLAUSULA XII - DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

12.1. 0 prego previsto no contrato devera ser reajustado pelo lndice Geral de Preeos do

Mercado (IGP-M), desde que ultrapassados, no minimo, 12 (doze) meses de '

contrato.
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12.2. 0 reajuste em sentido estrito tera periodicidade igual ou superior e. um ano, sendo

o termo inicial para o célculo do reajuste, a data prevista para apresentagéo da proposta,
no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido.

12.3. Os reajustes poderéo ser formalizados por meio de apostilamento.

CLAUSULA xm — DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Justioa Federal da Capital da Seeéo Judiciéria do Ceara, para
dirimir quajsquer dﬁvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justos e acertados, CEDENTE e CESSIONARIA firmam o presente Termo

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

Mario Jorge Cavalcanti
COMPANHIA
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