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TERMO DE CESSAO DE USO BRB-2012|060, QUE ENTRE SI FAZEM O "BRR" BANCO
DE BRASÍLIA S.A. E A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF.
Processo : 041.000.55 4 l2Ûll

O BRB

-

BANCO DE BRASÍLIA S/4. Instituição Financeira de Economia Mista, vinculado

ao

Governo do Distrito Federal, com sede em Brasília-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edificio Brasília,
insc¡ito no CNPJ sob o no 00.000.208/0001-00, representado pelo Diretor de Gestão de Pessoas e
Administração, Sr. JORGE DE SOUZA ALVES, brasileiro, casado, Admlnistrador, portador da cédula
de identidade no 0816326142 - SSP/BA e do CPF no 127.32?.145-15, residente e domiciliado em
Brasília-DF,, doravante denominado CEDENTE, e o DISTRITO FEDERAL, por meio da pOLÍCh
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob ono 00.394.718/0003-71, com sede em Brasília, Distrito Federal, Setor Policial Sul. AE
04, Palácio Tiradentes, representada pelo CEL QOPM Sr. ROBMILSON ARAUJO DE LIMA, Chefe
do Departamento de Logística e Finanças da PMDF, portador de RG de no L337.490 SSP/DF e CPF de
no 804.¡2t .gO7-91, doravante denominada apenas CESSIONÁRIO e o resolvem firmar o presente
Termo de Cessão de Uso, medìante as cláusulas e condições seguintes:

. DO OBJETO 1. CLAUSIILA PRIMEIRÄ: O presente Termo tem por objeto a cessão de uso de uma sala de 28m2,

no l9o anda¡ do Edificio Brasília, sito SBS, Quadra 01, Bloco "E", imóvel de propriedade

do

CEDENTE, bem como a permissão para instalação de antena de radiotransmissão, no local, para o uso
exclusivo da Polícia Militar do Dishito Federal - PMDF.
1.2. Parágr¡fo Primeiro: A área, objeto do presente Termo, destina-se, única e exclusivamente a
instalação de videomonitoramento de propriedade da Polícia militar do Distrito Federal - PMDF, para
uso de transmissão de rádio e monitoramento na área central de Brasília.
1.3. Paráer¡fo Sesundo: Poderá o CESSIONÁRIO realizar adaptações no espaço cedido, que melhor
atendam à finalidade da cessão, desde que não comprometam à sua estrutura e solidez
1.4. Parágrafo Terceiro: Qualquer multa ou penalidade oriundas da instalação e funcionamento dos
dispositivos, ainda que em nome do CEDENTE, será de exclusiva responsabilidade do CESSIONÁruO.

-DOVALOR 2. CLÁUSULA SEçJIIDA: Fica dispensado o pagamento do preço de ocupação, tendo em vista ser o
CESSIONARIO entidade da Adminisrração Pública do Distrito Federal, ou seja sem ônus.

-

DAS OBRTGAÇÕES n¡. CEDENTE -

3. CLÁUSULA TERCEIRA:: são obrigaçöes da CEDENTE:
3.1. disponibilizzt ao CESSIONARIO acesso ao local de instalação dos dispositivos;

-3.2. ser responsável pelo fornecimento de pontos lógicos e energia elétrica;
3.3. auto¡iz¿¡

o

CESSIONÁnIO

a

fazer; no espaço cedido, as adaptações projetadas para

SUAS

atividades;
3 .4

. fazer a fiscalização periód ica do Iocal de instalação

d

os d ispositivos.

- DAS OBRIGAçÓES nO CESSIONÁRrO,

o

4. CLAUSULA OUARTA: São obrigações do CESSI

de energia elétrica, ransm isßão de dados

. Cobri¡ toda e qualquer despesa relativa ao con
outras taxas que venham a incidir sobre a âteao

4.1
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TERMO DE CESSAO DE USO BRB.2OI2/O6O
4.2- Seú, fe ita a leitu ra no med id or próprlo, insta lado j unto a caixa de
por um policialmilitar e um funcionário do BRB;

di

stribu ição elétrica, no

5' d la úti I

4.3. Cumprir as normas de posturas, saúde. segurança pública, trânsito. metrologia, edificações, meio
ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;
4.4, Realizar a imediata reparação dos danos verifïcados no imóvel, exceto os decorrentes de vício de
construção, devendo, neste caso, desde logo notificar o CEDENTE;
4.5, Submeter à aprovação do CEDENTE os projetos relativos à instalação do dispositivo;

4.6. Submeter à aprovação do CEDENTE os projetos relativos à reparação dos danos ocorridos, bem
como os relativos às benfeitorias necessárias ao desenvolvimento da atividade a que se destina o imóvel;
4.7, Finda a Cessão, restituir à CEDENTE, a área no estado em que o recebeu, conforme laudo de
vistoria, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;
. DO PRAZO 5. CLÁVS-U-LA OUINTA: O presente Termo terá vigênci a de 24 (vinte quatro) meses a contar da data
de sua assinatura, admitida sua prorTogação, na forma da legislação vigente, desde que haja interesse das
partes, por intermédio de Termo Aditivo.

DA ALTERÄÇAO CONTRÄTUAL

-

6. çLA_U_SULA SBXTA: Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração do
Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto.
- DA DTSSOLUçAO -

CLÁUSULA SÉTIL{,¡\: A Cessão poderá ser denunciada por qualquer das partes, desde que rcalizada
por escrito e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem direito à qualquer indenização.
7.

inclusive por benfeitorias úteis ou necessárias.

-

DA RESCISAO.

S. CLÁUSULa OITAVA: Considera¡-se-á rescindido o presente contrato de Cessão, independente de
ato especial, retornando o tmóvel á posse da CEDENTE, sem direito ao CESSIONARIO a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias realizadas. nos seguintes casos:
8-1. se ao espaço vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi destinada;
8,2. se houver inobservância do prazo previsto no ato autorizatlvo da cessão;
8,3, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual;
8.4. se o CESSIONÁnIO renunciar à CESSÃO, deixar de exercer as sDas atividades específicas;
8.5, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo, a Concessão poderá ser denunciada
por ato unilateral, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,

- DA PUBLTCAÇÃO -

9. CLAUSULA NONA: A
no Diário Oficial do Distri
conta do CESSIONÁRIO.

ia da Cessão fica condicionada à publicação resumida do instrumento
cação por
Federal, sob a forma de extrato, correndo as despesas de p
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TERMO DE CESSÃO DE USO BRB-2012/O6O
- DO FORO -

10. CLÁUsuI.¡, UÉCf*f¿.: Fica eleito o foro de Brasília como comperente para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes deste Termo de Cessão, com renúncia das partes a qualquer outro,
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Brasília/DF,
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Pela CEDENTE

ALVES
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PeIo CESSIONÁRIO

ROBMILS

TESTEMLTNHAS
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TERmO DE CESSAO DE USO BRB-ZOL2|O6O, QUE ENTRE SI FAZEM O BRB - BANCO DE
BRAsÍLrA s.A. E A potÍcrA MrLrrAR Do DrsrRrro FEDERAL - nMDF, oBJETTvANDo
a ce:;sÃo DE uso DE UMA sAtA DE 28M2, No 19o ANDAR oo rorrÍcro BRAsiun,
sBg, QUADRA 01, ETOCO 'E", pARÄ O USO EXCLUSTVO D/"i pOlÍCrA MTLTTAR DO
DIS;TiRITO FEDERß.L .. PTVTDF.

BRB: 041.00O.ss4IzotL
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- BANCO ÞE ERASÍLIA S/4, Instituição Financeira, Sociedade de Economia Mista,
com sede em Brasília-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco "E", EdiFício Brasília, inscrito no CNPJ sob
o no 00,000.208/0001-00, neste ato representado pelo Diretor de Gestão de Pessoas e
Administração, Sr. MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO, brasileiro, casado, bancário,
portador da cédula de ÍdentÍdade no M-3.830.61I-SSP/MG e do CPF no 605.399.846-04,
residente e domiciliado em Brasília-DF, de conformidade com a Procuração Pública outorgada
em O4/LL|2O1-3,lavrada à fls. 722, no Livro 2390, Protocolo 657796, no Cartório do 5o Ofício
de Notas do DÍstrito Federal, neste ato representado por seu procurador, FRANCISCO DE
ASSIS GOMES, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador da cédula de
identidade no356.7t4 - SSP/DF e do CPF no 152.7L6.417-O4, residente e domiciliado nesta
Capital, SuperÍntendente de Administração de Material, Patrimônio e Seruiços Gerais, de
conformidade com o instrumento de Substabelec¡mento Parcial de Procuração, outorgado em
O4/fl/2O73, lavrado às fls, I27, no Livro 2390, Protocolo 657797 no Cañório do 5o Oficio de
Notas do Distrito Federal, doravante denominado apenas CEDENTE; e, de outro lado, o
Distrito Federal, por meio de sua POLICIA MILITAR, com sede nesta capital, neste ato
representada pelo Cel QOPM Sr. ALEXANDRE ANTôNIo DE OLIVÉIRA COR_REIA, Chefe do
Departamento de Logística e FÌnanças, doravante denominada CESSIONÁRIO, resolvem
firmar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:
O BRB

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do termo iniciat por um período de 24
(vinte e quatro) meses, a partir de L8|O4/2O74.

ClÁUSuta S¡eUnon:
a

I

e ratificadas as demais cláusulas e condições do
que não tenham sido expressa ou implicitamente

Ficam mantidas

contrato anteriormente celebrado
teradas pelo presente instrumento.

e

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor
e forma,

Brasíria-DF

,l< /O+ /çA*
Pefa CEDENTE:
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IS GOMES
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CESSIONÁRIO:

=

ALEXANDRE

IO DE OLIVEIRA CORRETA
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rr TERMO DE CESSÃO DE USO BRB-2lJ'.2/06,0, QUE ENTRE Sr FAZEr'r O BRB - BANCO
DE BRASÍLIA S.A. E A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PMDF,
oBJETIVANDO A CESSÃO DE USO DE UMA SALA DE 28M2, NO 19o ANDAR DO
EDrFÍcro gRAsÍLrA, sBs, euADRA 01, ELoco "E", PARA o uso Exclusrvo DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF.

BR8:

041.OOO.554l2OLL

- BANCO DE BRASILIA S/4, Instituição Financeira, Sociedade de Economia Mista,
com sede em BrasílÍa-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, inscrito no CNPJ sob
o no 00.000,208/0001-00, neste ato representado pela Diretora de Gestão de Pessoas e
Administração, Sra. CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, brasileira, casada, bancária,
portadora do CPF no 379.575.971-49 e da Carteira de ldentidade no 800.189 - SSP/DF,
expedida em 24/O4/2OO9, residente e domicilíada no Condomínio Mansões Califórnia, casa
105, Jardim Botånico, Brasília/DF, CEP 7L.6BO-364, de conformidade com a Procuração
Púbiica outorgada em 2O/O2l2Ot5, lavrada à fl, 080, no Livro 2543, Protocolo 688340, no
Cartório do 50 Ofício de Notas do Distrito Federal, neste ato representado por seu procurador,
FRANCISCO DE ASSIS GOMES, brasileiro, separado judiciatmente, bancário, portador da
cédula de identidade ¡o 356.774 - SSP/DF e do CPF ¡o L52.7t6.47t-O4, residente e
O BRB

cjomiciliado nesta Capital, Superintendente de Administração de Materiat, Patrimônio e
Seruiços Gerais, doravante denominado apenas CEDENTE; e, de outro lado, o Distrito
Federal, por meío de sua POLÍCIA MILITAR, com sede nesta capital, neste ato representada
pelo CEL QOPM Sr. FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, Chefe do
Departamento de Logística e Finanças, doravante denominada CESSIONÁRIO, resolvem
fjrmar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do termo iniclal por um período de 24
(vinte e quatro) meses, a partir de L8/O41.2OI6.
CLAUSULA. ._S_EGUNDA: Frcam mantidas

contrato anterÍormente celebrado

alteradas pelo presente instrumento.
E

e

ratrficadas as demais cláusulas

e condições

do

e que não tenham sido expressa ou implicitamente

poi estarem justas e contratadas, firmam o presente ínstrumento em duas vias de igual teor

e forma.
Brasília-DF,

Pela CEDENTE:
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TERMO DE cEssÃo DE uso BRB-zoL2-o6o, euE ENTRE sr FAZEM
BANco oe gnasÍLrA s/4. e a polÍcrA turLrrAR Do DrsrRrro FEDERAL

4400000092

o BRB - pMDF,

OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA CESSÃO DE USO DE UMA SALA DE 28M2, NO 19ó
ANDAR oo eorrÍcro BRAsÍtra, sBs, euADRA o1, BLoco ,,E',, eARA rrvsrtlaçãó-e
FUNGTONAMENTo DE ANTENA RADrorRANsMrssÃo o¡ uso Exclusrvo on polÍcra
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF.

o BRB - BANco o¡ eRlsÍLIA s/4., Instituição Financeira, Sociedade de
Economia Místa, vinculado ao Distrito Federal, com sede em Brasília-DF, no SBS, euadra 01,
Bloco "E", Edifício Brasília, inscrito no cNpJ sob o no oo.ooo, zoglooo1-00, neste ato
representado pela Díretora de Gestão de Pessoas e Administração, Sra. KÁUA DO CARMO
PEIXOTO DE QUEIROZ, brasileira, divorciada, bancária, portadora da cédula de identidade
no 827-627 SSP/DF e do CPF no 35L.422.001-87, neste ato representada por seu procurador,
Sr- FRANCISco DE ASSIS GOfi,lES, Superintendente de Administração de Material,
Patrimônio e Serviços Gerais, brasileiro, bancário, separado judiciafmente, pórtador da cédulá
de identidade ¡o 356.714-SSP/DF e do CPF ¡o 752.7t6.411-04, ambos residentes e
domiciliados nesta Capital, doravante denominado apenas BRB CEDENTE; e, de outro lado, o
Distrìto Federal, por meio de sua POLÍCIA MILITAR, com sede nesta capital no Setor de
Areas Isoladas Sul - SAIS, Setor Policial Sul, A,E. 04, Anexo do euartel do Comando Geral GCG, Palácio Tiradentes, Departamento de Logística e Finanças, Diretoria de Apoio Logístico e
Finanças, Subseção de Convênios. CEP.: 70.610-200, Tel,: (61) 3190-5572, ne!t" ato
representada pelo CEL QOPM Sr. SERGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA, Chefe do
Departamento de Logística e Finanças da PMDF, doravante denominada CESSIONÁRIO,
resolvem firmar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintesr
De um lado,

-CLAUSUI=A PRIME.IRA: Fica prorrogada

a vigência do termo inicial por um período de 24
(vinte e quatro) meses, a partir de LB/O4/2OI8.

e ratificadas as demais cláusulas e condições do
que não tenham sido expressa ou implicitamente

çLAUSUL.A SEGUNDA: Ficam mantÍdas

contrato anteriormente cefebrado

alteradas pelo presente instrumento.

e

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento e
e forma

a

de igual teor

Brasília-DF,
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