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coNTRATo DE cEssAo DE uso, QuE
ENTRE si CELEBRAM A ur§||Áo PoR
|NTERMED|o Do M|NisTER|o DA
JusT|çA - MJ E o D|sT_R|To FEDERAL,
ri

NA FORMA ABAIXOI

A União, por intermedio do MINISTÉRIO DA JUSTICA, CNPJ n°
00.394.494/0001-36, situado na Esplanada dos Ministerios - Bloco
Palacio
da Justiça - Edificio Sede - 4° andar, Brasilia-DF, neste ato representado pelo
seu Ministro JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, portador da Carteira de
Identidade n° 108462006-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 021.604.318-26 e por
meio da SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PÚBLICA - SENASP,
CNPJ n.° 00.394.494/0005-60, situada na Esplanada dos Ministerios - Bloco
Palácio da Justiça - Edificio Sede - Sala 500, Brasilia-DF, representada pela
Secretária Nacional de Segurança Pública, REGINA MARIA FILOMENA DE
LUCA MIKI, portadora da Carteira de Identidade n.° 11848420 SSP/SP, inscrita
no CPF sob o n.° 052.507.538-09, .e do DEPERTAMENTO DA FORCA
NACIONAL DE SEGURANCA PÚBLICA, representado pelo Diretor do
Departamento da Força Nacional ALEXANDRE AUGUSTO ARAGON, inscrito no CPF
n°. 581.829.340-87 doravante denominada CESSIONÁRIA e o DISTRITO
FEDERAL, CNPJ 00.394.692/0001-08, situado no Eixo Monumental, Palacio do
Buriti, Praça do Buriti, Brasilia-DF, representado neste ato por seu Governador,
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, poitador da Carteira de Identidade n°

1.381.070 SSP-BA, inscrito no CPF sob n° 196.676.555-04 e pela SECRETARIA
DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA, CNPJ 00.394.718/0001-16, situada no
SAM - Conjunto "A" Bloco "A" Edificio Sede, Brasilia-DF, neste ato representada
pelo Secretario de Estado de Segurança Pública, SANDRO TORRES AVELAR,
portador da Carteira de_,Identidade n° 1.056.339 SSP/DF, inscrito no CPF sob n°
524.172.551-20, e pela POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n.°
08.942.610/0001-16, situada _no,Setor de Áreas Isoladas Sudeste - SAISO - Área
Especial 1- Asa Sul - Brasilia -=- DF, representada pelo seu Comandante-Geral
SUAMY SANTANA DA SILVA, portador _da Carteira de Identidade n°. 1,200.81 SSP/DF, inscrito no CPF N°. 720.501.287-20, doravante denominado CEDENTE,

ø

resoivem Celebrar coNTRATo DE cEssÃo DE uso GRATUITO DE BEM

IMÓVEL, com fundamento na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto n°
5.289, de 29 de novembro de,20()4,,na Lei n° 11.473, de 10 de maio de 2007,
nos artigos 15, inciso V e 100, incisos I e XXlll,,da Lei Orgánica do Distrito
Federal, Lei__Dis_tritaI n°_ 4.53_O,_de 28_de dezembro de 2010 e de acordo com as
cláusulas e condiçöes seguintes:
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cLAusu|_A PR||v|E|RA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente CONTRATO la cessão pelo CEDENTE, à
CESSIONARIA, do uso da área correspondente a 143.079,77 m2 do imóvel
situado no Setor Sul, Área Especial 05/13, Gama /DF, e das instalaçöes fisicas
nele existentes, cuja área total e de 157.C_)79,77 mz, ﬁcando a área remanescente,
correspondente a 14.000 mz, sob uso e posse da Policia Militar do Distrito
Federal, por intermedio do seu 9° Batalhão de Policia Militar.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O imovel será entregue pelo CEDENTE à CESSIONÁRIA em data a ser deﬁnida
entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, mediante emissâo de laudo tecnico de

vistoria, contendo O detalhamento das condiçöes do imóvel no momento da
entrega, assinado pelos representantes d_as partes.

_

PARAGRAFO sEGuNDo

A

,

As partes designarâo equipe tecnica que será responsável pela vistoria,
confecção e emissão doﬂcorrespondente laudo sobre as condiçöes do imovel no
momento da entrega.
-

PARAGRAFO TERcE|RO
O laudo da vistoria conterá tambem a especificação das exatas medidas do

imóvel, com as correspondentes delimitaçöes, cuja posse e uso serão de cada
uma das partes.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE DO USO DO IMOVEL

«I

O imóvel cuja cessão constitui objeto: do presente CONTRATO destina-se
exclusivamente à implantaçâo de instalaçöes fisicas do Departamento da Força
Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do
Ministerio da Justiça.
_,

._

_

CLÁUSULA TERCEIRA-DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMOVEL

O CEDENTE ﬁca desobrigado de quaisquer responsabilidades, despesas,
tributos, pagamentos'de` consumo de água, energia eletrica e telefone, incidentes l
sobre as partes do ¡móvel de uso exclusivo da CESSIONARIA, que neste ato
assume também, alem dos encargos mencionados, dos quais O CEDENTE,ﬁca
isento, a responsabilidade exclusiva por tais encargos e pela conservaçäo e
manutenção, bem como pela realização de benfeitorias necessárias e Outras que
julgar úteis ou convenientes, nas partes de uso exclusiyo e
uso comum,
durante todoO`pierio`do de Vigencia deste CONTRATO.
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A CESS-IONÁRIA pagará, nos respectivos vencimentos, as despesas de
IPTU/TLP, AGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE e quaisquer Outras que
venham a incidir, bem como as de conservaçáo e manutençáo do imóveI,,cuja
cessão de uso constitui objeto deste CONTRATO, conforme estabelecido no
“Caput” desta cláusula.
CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS DO CEDENTE

O CEDENTE obriga-se a entregar a posse do imóvel à CESSIONÁRIA de acordo
com cronograma estabelecido conjuntamente, observada a cláusula .primeira
deste instr_umento.

PARAGRAFO PRIMEIRO
1

O CEDENTE entregará O imó_vel,__ livre de quaisquer ~ônus, assumindo a
CESSlONÁRlA_xa responsabilidade pelas despesas geradas apartir da data de

assinatura dopresente instrurnento.
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PARAGRAFO sEGuNDo
O CEDENTE faculta à CESSIONARIA O direito de realizar, ás custas da

CESSIONARIA, as construçöes, modiﬁcaçöes e benfeitorias julgadas necessárias
ao aproveitanjrento dog imóvel cuja cessão de uso constitui Objeto deste
CONTRATO, as quais, assim como os bens imóveis e ediﬁcaçöes resultantes,
ﬁcarâo incorporadas ao -patrimônio do proprietário do imóvel, ficando O CEDENTE
desde já desobrigado de indenizar ou ressarcir a CESSIONARIA, a qualquer titulo
e a qualquer tempo em que ocorra a rescisáo, a extinçâo ou ao termino da
vigencia deste CONTRATO, pelas construçöes, modiﬁcaçöes e por benfeitorias,
de qualquer especie, que venha a realizar no imóvel.
_

PARAGRAFO TERcE|Ro

,

_
¿J

O CEDENTE prestará à CESSIONARIA, ,ate a celebraçáo do presente
CONTRATO, O apoio e as orientaçöes que forem necessárias para o alcance dos
objetivos propostos.

cLAusu|_A QUINTA - Dos ENCARGOS DA cEss|ONARiA

,
I.

A CESSIONÁRIA obriga-se la realizar no imóvel todas as alteracöes necessárias,
construçöes, modiﬁcaçöes ,we benfeitorias, com ônus próprio, destinadas a

viabilizar o uso do imóvel para a ﬁnalidade de que trata a cláusula s

nda deste

instrumento, comprometendo-se a apresentar a CEDENTE os A
projetos.
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CLAUSULA SEXTA - TOLERANCIA OU CONCESSOES

1

74;

Quaisquer toleráncias ou concessöes ajustadas entre as partes não poderão ser
invocadas com O ﬁm de alterar os encargos e obrigaçöes assumidos neste
instrumento, cuja alteraçáo somente poderá ser ajustada e terá eficácia por
intermedio de Termo Aditivo. v
~

cLAusu|_A sÉT||v|A -,DA REsc|sAo O presente CONTRATO poderá ser rescindido pelo CEDENTE, a qualquer
tempo, na eventualidade de inobservância de suas cláusulas e condiçöes, de
desvio de ﬁnalidade e de encerramento das atividades por parte da Força
Nacional de Segurança Pública, obrigando-se a CESSIONÁRIA a devolver O
imóvel, com todas as benfeitorias de qualquer especie, alteraçöes e modiﬁcaçöes
ate entáo realizadas, independentemente de qualquer ressarcimento ou
indenização, no prazo, máximo de ,E180 (cento e oitenta) dias, contados do
recebimento do documentoque detemfiine aentrega do imóvel.
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PARAGRAFO PRuv|E|Ro
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Poderá igualmente ser rescindido O presente CONTRATO pela CESSIONARIA, a
qualquer tempo, na eventualidade de cessarem as razöes que constituem a
finalidade de seu objeto, caso em que o imóvel será restituido ao OEDENTE, com
todas as benfeitorias de' qualquer especie, alteraçöes e modiﬁcaçöes ate entâo
realizadas, independentemente de qualquer ressarcimento ou indenizaçâo, no
prazo máximo de 180.(cento, e oitenta) dias, contados do recebimento, pelo
CEDENTE, do documento que comunique a restituiçâo do imóvel.

PARAGRAFO sEGuNDo
lndependente do motivo da rescisáo, a CESSIONARIA, se responsabilizará pelos
ônus estabelecidos naï cláusula terceira deste CONTRATO, ate a data de real
desocupaçáo e entrega do imóvel ao CEDENTE.
`

cLAusu|.A o|TAvA;- D`As D|sPos|çöEs F||§|A|s
A CESSIONÁRIA ﬁca autorizada a identificar O imóvel objeto deste CONTRATO
com placas, siglas e distintivos proprios, desde que observadas as legislaçöes de
posturas distrital e federal a respeito.
`
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PARAGRAFO úmco

Todos e quaisquer atos e providencias resultantes de acordo entreas partes ,
serao formallzados por escrito, e, assim como quaisquer correspondencias ou@
documentos relativos à presente cessão, serâo juntados ao proce
n° 0050- Th J
000735/2009-SSP/DF, para pleno conhecimento das partes.
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c|_AUsU|_A NONA - DA PUBLicAçAo
A publicação resumida deste CONTRATO, no Diário Oficial da Uniáo, será

providenciada pelo MINISTERIO DA .iusT|cA, até 0 quinto dia ¿mi do mas
seguinte ao da assinatura, para ocorrer no prazo de ate vinte dias, nos termos do
parágrafo único do art. 61 da lei n° 8.666, de 21 de junho de '1993 e suas
alteraçöes.
A

c|_AusUi_A DECIMA - Do PRAzo DE v|GENc|A

,

O prazo de vigencia deste CONTRATO será de 30 (trinta) anos, contados a partir
da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos periodos, considerando o interesse da Administraçáo Pública

ora representada.

CLAUSULA DE,QImAs.PR|,mE1RA -t no FORO
As causas e conﬂitos oriundos deste CONTRATO serão processados e julgados
perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termo do art.

109, inciso I, da Constituiçáo da república, Federativa do Brasil.

,

-

E, por
' = - ' `ustos e acordados, assinam O presente
instrumento de CO 'T TOem 03 (tres) vias deigual teor e forma, na presença

das testemunha = aixo.qualiﬁ ._

,para que produza os devidos efeitos Iegais
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, NA
FORMA ABAIXO:

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ n° 29.971.283/0001-09, situado na Esplanada dos Ministérios - Bloco T,
Palácio da Justiça - Ed. Sede, Brasília/DF, representado neste ato pelo seu Ministro da Segurança Pública RAUL BELENS JUNGMANN PINTO, inscrito
no CPF sob n° 244 449 284-68, e por meio da SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA-SENASP, CNPJ 00.394.494/0005-60, situado
na Esplanada dos Ministérios - Bloco T, Palácio da Justiça - Ed. Sede - 5° andar, Brasília/DF, representada pelo Secretário Nacional de Segurança Pública,
JOÃO TADEU FIORENTINI, inscrito no CPF sob n° 033.708.458-06, pela DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, representada pelo Diretor da Força Nacional de Segurança Pública - Substituto, JOSÉ ROGER CAPELLO DUARTE, inscrito no CPF sob n°
029.610.727-19, doravante denominada CESSIONÁRIA e o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.394.692/0001-08, situado no Eixo
Monumental, Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Brasília/DF, representado neste ato pelo seu Governador, RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG, inscrito
no CPF sob n° 245.298.501-53, e pela SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL, CNPJ 00.394.718/0001-16, situada
no SAM-Conjunto A,Bloco A, Ed. Sede, Brasília/DF, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Segurança Pública e Paz Social, CRISTIANO
BARBOSA SAMPAIO, inscrito no CPF sob n° 617.225.965-20, e pela POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 08.942.610/0001-16,
situada no Setor de Áreas Isoladas Sudeste -SAISO, Área Especial - Asa Sul, Brasília/DF, representada pelo Comandante-Geral, MARCO ANTÔNIO
NUNES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob n° 461.460.161-87, doravante denominados CEDENTE, e como INTERVENIENTE a SECRETARIA DE
ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, representada pelo Secretário de Estado de Mobilidade, FÁBIO NEY DAMASCENO, inscrito
no CPF sob n° 268.103.678-02, com fundamento na Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, no Decreto n° 5.289 de 29 de novembro de 2004, na Lei n° 11.473
de 10 de maio de 2007, nos artigos 15 inciso V e 100 incisos I e XXIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, Lei Distrital n° 4.530 de 28 de dezembro de
2010 e de acordo com as cláusulas e condições, resolvem aditar o CONTRATO DE CESSÃO DE USO GRATUITO BEM IMÓVEL, celebrado em 10 de
outubro de 2012, publicado no DOU n° 199 de 15 de outubro de 2012, tendo por objeto a cessão pelo CEDENTE à CESSIONÁRIA, do uso da área
correspondente a 143.079,77 m2 do imóvel situado no Setor Sul, Área Especial 05/13, Gama/DF, e das instalações físicas nele existentes, cuja área total é de
157.079,77m2 , ficando a área remanescente correspondente a 14.000 m2 sob uso e posse da Polícia Militar do Distrito Federal, por intermédio do seu 9°
Batalhão da Polícia Militar.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração das áreas cedida e remanescente do terreno situado no Setor Sul, Área Especial 05/13, Gama/DF, devido
a implantação do Terminal de Ônibus Urbano Gama Leste, de propriedade do Interveniente, cuja diferença será restituída ao CEDENTE pelo
CESSIONÁRIO, conforme levantamento de coordenadas e dimensões (5477643) e Certidão de Ônus (5479662) anexos, partes integrante deste Termo
Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO
A área originalmente cedida de 143.079,77 m2 ao CESSIONÁRIO, passará para 109.835,18 m2 , sendo a diferença de 33.244,59 m2 restituída ao CEDENTE
para a devida regularização fundiária, ficando conforme quadro abaixo as áreas totais destinadas a cada partícipe:

Quadro de Áreas
Partícipe

Área total (m2)

Cessionário

109.835,18

Cedente

16.004,03

Interveniente

32.177,79

Total

157.957,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ÁREA NON AEDIFICANDI
De acordo com projeto de urbanização URB 09/92, folhas 1 a 4, anexo (5479662), no terreno há uma faixa de servidão pública de 10 m, referente à rede de
esgoto, ao longo da divisa com a área destinada ao Interveniente, onde não é permitida nenhuma construção, devendo assim ser esta faixa preservada.
https://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=241804&id_documento=85329…
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CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Cessão que se refere o presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORRO
As causas e conflitos oriundos deste Termo Aditivo serão processados e julgados perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos
do artigo 109 inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil.
E por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
qualificadas, para que produza os devidos efeitos legais.

RAUL BELENS JUNGMANN PINTO

RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG

Ministro da Segurança Pública

Governador do Distrito Federal

JOÃO TADEU FIORENTINI

CRISTIANO BARBOSA SAMPAIO

Secretário Nacional de Segurança Pública

Secretário de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito F

JOSÉ ROGER CAPELLO DUARTE

MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

Diretor da Força Nacional de Segurança Pública - Substituto

Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal

FÁBIO NEY DAMASCENO

U
U
U
U
U

Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal

SEII 5

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROGER CAPELLO DUARTE, Diretor(a) da Força Nacional de Segurança Pública- Substituto(a), em
16/10/2018, às 18:14, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Joao Tadeu Fiorentini, Secretário(a) Nacional de Segurança Pública, em 19/11/2018, às 19:40, conforme o § 1º do
art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Cristiano Barbosa Sampaio, Usuário Externo, em 03/12/2018, às 12:50, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.

Sell 5

Documento assinado eletronicamente por FABIO NEY DAMASCENO, Usuário Externo, em 19/12/2018, às 17:22, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do
Decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Sobral Rollemberg, Governador, em 26/12/2018, às 17:22, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o código verificador 7274990 e o código CRC B3494A30
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo
no Ministério da Justiça.

Referência: Processo nº 08020.002621/2017-58

SEI nº 7274990

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=241804&id_documento=85329…

2/2

