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Govemo do Distrito Federal
Secrctaria de Estado de TranspoÉes ffi

GDF

TERN4O DE CESSAO DE USO DE gEN4 IMOVEL
DO DISTRITO FEDERAL

Noc'¿Ltzolt nos moldes do Padrão
no L6l2to2.

Processo no 090.fX1O.822 I zOlL

Gfáusula Primeîra - Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE

1RÀNSPoRTES, representada por JoSÉ wAtTER VAZQUEZ EILHO, na qualidade de

SecrctáÉo de Est¿do, com delegação de competência preúst¡ ælo artigo 30, incìso Ill, do

Regimento Inte,'no, aprovado pelo Decreto no 27,9t5, de 02 de maio de 2007 e o
COMÀNOO GERAL DA POúCIA I.IILTTAR DO DISTRITO FEDERAI, CNPJ

no 08.942.610/0001-16, corn sede no Setor de Áre¿s IsoLadas Sut - SAIS, Quadra 04,

doravante denominada Cesionária, representada pelo CE! QOPM FRANCI,SCO CARLOS

DA SILVA NIÑO, bras¡le¡ro, diroicrado, portador do RG no 1.194.002 SSp/DF e do CpF

no 334.114.680-68, na qualidade de Cheie do Depadamento de Logrstrca e Finanças, com

delega$o de competência prevista pelo efügo Lo, inciso VI, da Portaria PMDF no 725,

de 09 de setembro de 2010, resofuem celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas e

condições a segurr expostas,

Cláus¡Ia Segunda - Do ObþlD

O Termo tem por objeto a cessão de uso do Ìmóvel situado no lvlezanÌno

do Terminal Rodoviário de Bnsília, ioja no 06, com área de 93,46 mz (noventå e três inteiros

e quarenba e sels centårm.oe Ce metro quadrado) conbrme especificado nos autos do

processo no 090.000.822/20i1 , que passam a ¡ntegrar o nstrumento. þ
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de TranspoÉes Ë

GDF

Cláusula lerceira - Do prazo de vigência

A cessão terá vigência por prazo rndeterminado, podendo ser revogada a
qualquer tempo, observado o ìnÈeresse da secretarÍa de Estado de Transportes, dest¡cando
seu caráter precãrio.

Clá¡sufa Quarta - Da destinação

o imóvel, objeto do pre-sente Termo, destrna-se à rnstaração, pera cessionária,
de um Posto PoJicial avançado,

Cláusula Quinta - do Valor

5.1 - A Cessiondria fÌca isenta do pagamento do preço públrco de ocupaçãq
conforme disposi$o contrda no aftigo L2, do Decreto no L7,o79. de 2g de derembro de
1995, alterado pelo Decreio no 25.885, de 0z de junho de 200s, e da Taxa de Fiscalização

de uso de área pública, conforme drsposÌo no artìgo 39, inciso ry do Decreto no 22.767, óe

30 de maio de 2001.

5.2 - A cessionárÍa recorherá aos cofres do DisÌrito Feder¿r o pagamenho das

contas púbJicas de água e esgostD, luz e telefune, acrcscrdos respectrvos impostot referenÞ
à cota de rateio colrelata ao ¡móvel cedido. os demais valores constantes da cota prevrstô

na Potana no 794/5T, de 22 de dezembro de 2005 e na ordem de serurço no 02, de 22 de
dezembro de 2ffi5 fìcam dispensados contorme fundamentação normativa do item 5.r,

5.3 - O pagamento do valor mensaf da parcela da coh de rate¡o será
realizado em gualquer agênc;a bancérÍa, mediante Dccumento de Arrecadaçêo - DAR, na

conta do Tesou¡'o do Drsbito Federal, especifìc¿dos os respectrvos códigos de receita.

5.4 - O comprovante de pagamento deverá ser entregue à Adr:rinistração do

Terrnrnal Rodov¡ário de Brasíha, até 05 (crnco) dias após a sua efetivação_

5.5 - O ¿traso no põgamento ac¿rreta ¿ lncldência cumulatìva de juros de
mora de 1olo ao mès ou ftação, e mult¿ de 2o,b so6re o valo¡ a ser recolhido, de acordo com

no Decre,to no 19,265. de 26 de majo de 199
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes

VIII - responsabrlrzar-se, em decorrêncìa da ativldade desenvolvrda,

evenNalmente c¿usados ao Dìstrílo Federaf ou a tercetros, bern como

Ë
GDF

5.6 - Não ocorrendo regurarização dos pagamenros até 30 (trinta) dÍas da
notificação da Administøção do Termrn¿L Rodovrário de Erasília, a CessLonária sujeiLar^se-á
às sanções regulðmentares do aft. 90, do Decreto no !7,o7g, de 2g de dezembro de 199s.

Cláusula Se)ftâ - Das obrigações da Cessionária

6.1 - A Cessionária se obnga:

I - cobrir toda e quarquer despesa reraÈiva ao consumo de energ)a erétrrca,

água, telefone, gás e outras t¿xas que venham a lncidir sobre a área ocupada, bem como
promover a conservação e lrmpeza da área e de suas adjacôncias;

II - cumprir as normas de posturas, saúde, segurança públrca, bâns¡to.

metrolog¡a, edifÌcações, meio ambiente e todas aquefas inerenres à ¿tiv¡dade que será

desenvolvida;

lll - realizar a rmedìat¿ reparação dos danos verjficados no rmóner, exceto os

deconentes de vícro de constnJÉo, devendo, neste c¿so, desde logo notif¡car a secretarÌa de

Estado de Transpoftes;

IV - submeter à aprovaSo da Secret¿ria de Estado de Transpoftes os

proJetos relativos à reperação dos danos ocorridos, bem como os relatrvos às benfeitorras

necessirias ao desenvolvimento da atividade a que se deshna o imóvel;

V - ext¡nr¿ a cessão, toda e qualquer benfejtona reverterá ao pabrmônio do

DÍs-trito Feder¿1, não assÍstindo à Cess:onária d¡reito a rndenização;

VI - a restitutr o jmóvei, finda a cessão. no estado em que o recebeu, salvo as

debriorações deconentes do seu uso normal;

WI - consultar a Secretaria de Estado de Transportes antes de proceder a

qualquer aiteração do rmóvel objeto da cessão.
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Transportes ffi

A cessão poderá ser dissofvida de comum acordo, bastando, para

manifestação escr¡ta de uma das partes, com antecedência mínrma de 30 (trinta) dras.

GDF

prov€nrentes da manuienção de redes de serviços públicos e pelo cusiro de seu
remanejamento. quando for o c¿so.

6.2 - E ved¿do conferir à área ocupada deshnafo diversa da prevjsta neste
Termo

Cláusula Sétima - Da Alteração ConÞatual

Toda e qualquer aite'aøo deverá ser processada mediante a cerebração de
Termo Aditivo, vedada a modìncação do objeto.

C|áusula Oitava - Da D¡ssotução

tanto,

Cfáusula Hona - Da Resa-são Un¡lateral

9.1 - O DÍsfito Federal poderá rescrndir a cessão, unìlater¿lmente, verificado

o descumprimento de quarsquer cláusufas constantes deste Termo ou, ainda, a

supervenìêncra de norma legal que impeça a sua continujdade.

9,2 - A rescisão devei-á ser reciuzrda a termo ¡o resæctivo processo, sem

prejuizo das demais sanções c¿bíveis_

Gláusula DáCma - Do Executor

O D¡sÞito Federal, por intermédro de Ordem de Servìço do Chefe da UnÍdade

de Adminrstnção Geral, da secretana de Estado de Tr¿nsportet desrgnará um execulor para

a cessão, que desempenhará as atribuiçõ€s previsr¿s nas Norm¿s de Execução

Oçamentárra, Financeira e Contábif .

Cláusula Décima Primeira - da publicação e do Registro

A efÌcácia do Termo fic¡ condicionada à pubJrcação resum¡da do instrumenbo

ælo DisÌrìto Federal, na Imprensa oficÍal, até o quìnto dra úhl do môs segurnte ao de sua4
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Governo do Distrito Federal
Secrctaria de Estado de Transportes ffi

GDF

assinatura, para ocorrer no piazo de vinte dias daquela dab, apos o que dwerá ser
providenciado o registro do rnstrumento por este ötgáo, de acordo com o art. 60 da Lei no

8.666/e3.

C|áusula Décima Segunda - Do Foro

Fic¡ eleito o foro de Brasília, Distrrbo Federal, para dirim¡r quarsquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Termo.

BrasíLÍa, Z) de dezemb;o de 2011

Pelo Distrito Federal:

Pela Cessionária:
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Governo do Distriùo Federal
Secretaria de Estado de Transportes Ð

GDF

PRIMEIRO TERIVfO ADITIVO AO TERMO IIE CESSÂ O DÈ, USO DE BEM

mól'plno DISTRIIO FEIIERAL ì¡" 002/2011

PRIìVß.IRO TERMO ADIrlvO QUE
ENTRI, SI CT]I,F,BRAM O DISTRITO
FF.DË,RAI,. PoR nr¡;nuÉ.Pto DA
SF,CRET.{RIA DO FìSTi\DO DE
TRAN-STOR IDS E A POLICIA \,ÍI].ITAR
DO DISTRiTO IEDERAL, nos lcrmos do

Pqdrão n'- li/2002
Proce.sso no 090.O00.822120I t

CLÁUSI7LA PRIME IR.A. -DAS PARTES

I.1. O Distito Fcdcral. ¡nr inler¡nédio da SECRFIARIA DE ESTA'DO DÊ

TRANSPORTES, rcprcscnrada por JOSÉ WALTF.R VÄZQ1IEZ FILHO. na qualidade dc

Sccreuírio dc Ë.st¡do de JÌansp(ìrlcs do Disl¡ilo Fcdcr¿I. com deìegação dc ccmpelência

prcvista nas Normas de Exccrção orçamcn1árìa- Financeira e contíbil do Distrito Fedeta.ll e a

iOlÍC.la LIiLITAR DO DTSTRITO FEDERAI,, dorava¡le dcnominada CESSIONÁRIA-

rcpresenrada pclo Coronel ROIIMII-SO¡'¡ ARAÚ-IO DE LIM,\. ne qualidadc de Chefe do

Depatarncnto dc Loginica c Fìnanças. com delegação dc compctência ¡nevista pelo arti,eo I ",

inciso vI, da Po¡taria PMDÉ n' ?85- ds 26 dejunho dc 20ì z. o rso do bem objclo do prcsente

Termo

CLÁUSULÀ SEGI,]NDA _ DO ODJEIQ

2.1. o Termo lem por objero adcquar ajustc inicì¿l. nos lcrmos da Ponariq ¡' 63. de 19 de

julho dc 2012, publicada¡o DODF n"- 145. dc 23 de julho dc 2012' pg' ì3'

2.2. Itassa a r-igorðr a s€gÚntc redação

CLiíT.JSULAOU], \T!1- DO l/Al,OR

5.1. Á CDSSIONÀRIÀ fico dt.spensoda do JûEoñe, o tlc taxa cie

ocupação e da cora dc roletu¡ re[eren[cs à utilização de área púbhca

na Rodoviúna dc Drosílía. conþrme arlígo lo da Portaria n" 63. cle

19 de ýilho dc 2012. ptblicada no DODF no. 14

2012. ps. 13.
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2.3. Ficam excluí<los os itens -5.2 ao 5,6, da Cláusr¡la Quinla. c o item 6.1. I. da Clåusula

Scxta.

CLÁUSTL/I TERCEIRA _ I¡O PRÄZO DE VIGÊNCI-4.

3.1. O presenLe Tetmo Âditivo cllr8 em vígência a parrir da data dc sua assi¡aÌura. com

elìcåcta ¡etmativa à data dc publicação da referida Ponana n'. 63/2012 - ST.

CLÁUSUL,I, OUÀRTA -DA RATIFICACÂO

4. | - Perma¡eccrn in¡llcmdas as dcmais clúusul¿s do Contralo a quc se refere o preser¡re

Termo Aditivo

CLÁI'STILA OUINTA- DA PUtsLICACIO B NO REGISTRO

5. I . A eficácie dcsìc Temro fica co¡dicionada à publicaçño rcsumida do insuumento pcla

Administração. na Imprensa Oficial, alé o qulnto dia úlil do mè-r seguintc ao dc sua assinatura,

paÌa ocÐne¡ no przzo dc vinle dias daqucla data. após o que deverá scr providcnciado o

rcgisto tìo instrumenlo por esre Örgão, de acordo como o arl- 60 da Lci n'8.66693.
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