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TERMO DE CESSAO DE USO DE
IMÓVEL PRÓPRIo No o3l2o13
SSP/DF.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- Das Partes

Pelo presente instrumento púbfico a SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANçA
PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o no 00.394.7181OOO1-00, situada no SAM, Conjunto
"4", Bloco "4", sala 207 - Edif. Sede da SSP - Brasítia/DF, CEP 70620-000. daqui
por diante denominada CEDENTE, representada neste ato por PAULO ROBERTO
BA'[|STA DE OLIVEIRA, portador da Cédula de ldentÍdade RG rìo 1.318,621,
exped¡da pela SSP/DF, e inscrÍto no CPF/MF n" 335 619.311-20, Secretário de
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal em exercício, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federa|, e a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ/MF n"
00 394.718/0003-71, situada no SAM, C9nj. "A", Bloco "4", Asa Norte - Brasília/DF,
daqui por diante denominada CESSIONARIA neste ato representada por JOOZIEL
DE MELO FREIRE, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade no.
1,364.486 - SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do MÍnÍstério da
Fazenda sob o no. 803.156.407-82, Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, resolvem celebrar este Termo de Cessão de Uso de parte do imóvel,
mediante as C[áusulas e condiçöes a seguir:

cLÁusuLA SEGUNDA - Do objeto
2.1 - Esta Secretaria cle Estado de Segurança Pública, CEDENTE, situada no Setor
de Administração Municipal, Conjunto A, BrasíliaiDF, tem um terreno com área total
de 54.000,00 m', cuja matrícula é de no 7969, conforme Certidão de Registro de
lmóvel apresentada e conforme Relatório de Dados Gerais - lmóvel do Sistema
Geraf de PatrimônÍo - SisGepat da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito
Federal.
2.2 - A CEDENTE cede à CESSIONARIA, parte do terreno acima descrito
composta por uma a ârea de 23.443,20 m2 , onde, atualmente, se encontra instalado
o Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal

CLAUSULA TERCEIRA - Do Prazo
O Termo terá vigência de 10 (Cez) anos, a contar de 12 de julho de2013. facultada
sua prorrogação mediante manifestaçäo escrita da CESSIONÁRÍA, observado o
Ínteresse da CEDENTE, Cessando com a consequente rescisão do mesmo.
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CLAUSULA QUARTA

- Da Destinação

A área do Ímóvel ora cedido só poderá ser utilizadå pela Polícia Militar do Distrito
Federal. É vedado e CESSfONÁRlA transferir ou ceder este Termo de Cessão de
Uso, bem como emprestar ou ceder, a qualquer título, no todo ou em parte, a área
do imóvel, ficando automaticamente rescindido o presente Termo em caso de
inobservância desta clá usu la.

CLÁUSULA QUINTA - Das Penalidades decorrentes de má utilização do Ímóvel

Será de inteÍra responsabilÍdade da CESSIONARIA qualquer multa ou penalidade
que venha a ser aplicada pelos poderes públicos por desrespeito a Leis Federaìs,
Estaduais ou Distritais, referentes à utilizaçäo daârea do imóvel cedida. Será ainda
de responsabilidade da CESSIONÁRÍA qualquer exigência das autoridades públicas
com referência a atos por ele praticados
CLÁUSULA SEXTA . Da Rescisão
6.1 - A infração a qualquer cláusula, condição ou obrigaçäo deste termo, acarretará
a sua imediata rescisäo de pleno direito, independentemente de notificação ou
Interpelação judicia I ou extraj ud icial

6.2 - A CEDENTE poderá rescÍndir o Termo de Cessão de Uso a qualquer tempo,
desde que avise a CESSIONÁRIA, por escrito, e com antecedêncÍa mínima de 60
(sessenta) dias de sua intenção.
6.3 - Será, também, motivo de imediata rescisäo do presente a superveniência de
Lei ou Postura Federal, Estadual ou DÍstrital proibindo que se dê ao imóvel a
destinação indicada.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do Registro
O Termo de Cessão será registrado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Distrito Federal

CLAUSULA O¡TAVA - Da Publicaçäo

A eficácia deste Termo de Cessäo fica condicronada a publicação

resumÍda do
instrumento no Diário Oficial do DF até o 5o (quinto) dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prczo máximo de 20 (vinte) dias daquela data, a
expensas da CESSIONÁRIA.
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CLAUSULA NONA - Do Foro

O Foro deste termo para qualquer procedimento judicial será o do Distrito Federaf,
ficando desde já excluída a admissão de qualquer outro
Brasília, 12 de julho de 2013

CEDENTE

PAULO ROBE
Secretário de

v-,Lç¿JL'-

BATISTA DE OLIVEIRA
o de Segurança P
a

CESSIONÁNIR:

EL

à¿

REIRE
o cia Militar

Testemunhas

I,**T,,,,Lü,
Bianca B. B. de Figu iredo
CPF: 213.363.558-08

Felipe L
n
sta Chagas
CPF: 010.558.671-47

rîi

t''d1g;
JÌo.¿essc

ff¡r¡ca

Iìarcrrtl o in'cg Ltlff

icla cf cs n ci tc i¡is L:'t;ltl. :ì Ltl. clì i L.c c iìì c(.Iì liti rì c r,ttì
Our'i<Jori¿ rlc Con¡bale à (.<¡l.r-u Dcâ<¡- r¡o lclct(lnc 0[jiifl-6JJt){}ó(l

¿L

