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COORDENADORIA JURIDICA
PROCESSO No 20080222
TERMO DE CESSAO DE USO NO O1I2O14

TERMO DE CESSAO DE USO NAO
ONEROSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DOCAS DO CEARA - COC E
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DO CEARA - SEFAZ/CE.

A COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Sociedade de Economia Mista, vinculada
d Secretaria de Portos da Presid6ncia da Rep0blica, CNPJ no 07.223.670/0001-16, com
sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Mucuripe, Fortaleza-CE, doravante
denominada CEDENTE, neste ato representada por seu Diretor presidente PAULO
ANDRE DE CASTRO HOLANDA, brasileiro, casado, cpF n" 314.802.683-72,.rri*,
de ldentidade no 793775-84 SSP-CE, e do outro lado SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DO CEARA - SEFAZ/CE, localizada na Avenida Nepomuceno, no 02, aairro
Centro, Fortaleza/Ce, daqui por diante designada CESSIONARIA, neste ato
representada pela secret6ria Executiva, sra. SANDRA MARIA oLIMplo MACHADo,
brasileira, divorciada, c6dula de identidade no 670047 SSp CE e CpF no 162g77173-20,
firmam o presente TERMO DE cESSAo oe USo NAo ONERoSo em conformidade
com as Cl6usulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA . FUNDAMENTO

:

1.1. Funda-se o presente Termo no par6grafo 20 do art. 17 da Lei 8.666/g3, na Lei
12.81512013, na ResolugSo ANTAQ n.o 2240t2011, art. 62, no Processo Administrativo
no 20080222 e na ResolugSo da DIREXE no 00112014 de Ogto1t2O14, em conformidade
com as cl6usulas seguintes.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2J - Constitui objeto deste termo, a cessSo de uso nao onerosa de uma 6rea total de
274,49 m2' localizada no pavimento t6rreo (72 m2) e no pavimento supe rior ,(202,4g2
m2), do pr6dio do N0cleo de Apoio portudrio - NAp.

$\
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clAusul-A TERcEIRA - pRAzo

3.1' Este Termo de Cessio terd vig6ncia de 60 (sessenta) meses, cujo inicio dar-se-6 a
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 63 da Resolugao
n." 224012011 - ANTAQ e de acordo com a conveni6ncia administrativa da Ced,ente por.
iguais periodos.

4.1. A Cedente n6o assume nem assumird quaisquer responsabilidades sobre danos
e/ou.avarias pessoais e/ou materiais de qualquer natureza, ocorridas nas 6reas, ora
cedida, cabendo a Cessiondria a integral responsabilidade pela guarda e seguranqa Oi
mesma, respondendo, ainda, pelos danos e/ou avarias que venham a ocoirei a-seus
associados, bem como a terceiros, n6o sendo imput6vel a Cedente qualquer
responsabilidade direta ou indireta

cLAusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAgoes oa cESStoNAnta

5.1. A Cession6ria assume toda e qualquer responsabilidade decorrente das atividades
exercidas no local ora cedido, desonerando desde jd a Cedente, quanto , qrrirqr"i
obrigag6es assumidas por ela, junto a repartig6es publicas e/ou prestadoras de servigos

5.2. Durante a vig6ncia do presente Termo, a Cession6ria assume toda e qualquer
responsabilidade pela guarda, vigildncia e conservagio da 6rea ora cedida

5.3. A Cession6ria, durante a execugio do presente, se compromete a . atender
quaisquer solicitag6es por parte da Cedente, no tocante a programas e medidas de
protegio e recuperagio do meio ambiente, no dmbito da presente Cessio 

.

5.4. Manter a integridade dos bens patrimoniais afetos a cessio de uso n6o onerosa,
conforme normas t6cnicas especfficas, mantendo-os em condig6es normais de
funcionamento, limpeza e conservagio.

5.5. Submeter previamente ir Cedente para aprovagio, quaisquer modificag6es e/ou
adequagOes do pr:ojeto hora aprovado.

5.6. A Cession6ria obriga-se a ressarcir a CDC do pagamento da TAXA DE
OCUPAQAO/AFORAMENTO anual, cobrada pela SPU (SecLtar:ia de patrimOnio da
UniSo) referente a 6rea do terreno mencionado na Cl6usula Segunda d
instrumento, antes da data do vencimento, mediante a emissdo e entrega
competente RECIBO - FATURAMENTO, acompanhado de copia do respectivo 6ffi,
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nao se responsabilizando, na hip6tese de retardamento a que nao der causa, peloressarcimento de juros, multa e demais acr6scimo legais pertinentes ao p6svencimento. -e--'- Hve

5.7.Fixaremanteremlocalvis[velplacaalusivadentidade

5'8' Adotar medidas necess6rias e ag6es adequadas para evitar, fazer cessar, mitigarou compensar a geragSo de danos ao meio ambiente, causados em decorrencia 
-do

desenvolvimento de suas atividades, observada a l"gi;;F; d;;;;";- ;;recomendagOes para o setor.

5.9. Atender d intimagio para regularizar a utilizagdo da 6rea; 
,

5.10. cumprir, no que couber, o regulamento de exploragio do porto, e .

5.'11. Permitir o acesso d 6rea cedida a Ag6ncia Nacional de Transportes Aquavidrios -
ANTAQ e das demais autoridades que atuim no setor portudrio.

6.1 - A CESSIONARIA obriga-se a pagar a CEDENTE as despesas normais de rateio,
decorrentes da utilizagSo da 6rea cedida, correspondentes ir proporcionalidade da 6rea
ocupadapeloimovelcedido,obedecidosospar6inetrosestabelecidosabaixo:

a) despesas de energia el6trica e iluminagSo ptiblica: pagas no valor proporcional i
6rea disponibilizada, calculado sobre a quantia total dal faturas/notas fiscais das
despesas com energia el6trica e iluminagdo p0blica; 

,

b) despesas de Sgua e esgoto: pagas no valor proporcional d 6rea disponibilizada,
calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com dgua e
esgoto;

c)' despesas de seguranga predial: pagas no valor proporcionat a 6rea
disponibilizada, calculado sobre a quantia das faturaslnotas fiscais de compra e/ou
manuteng5odeequipamentosdeproteg5ocontrainc6ndio;

d) despesas com o pagamento de taxas, inclusive de inc6ndio e de ocupagio,
tributos e encargos que incidirem sobre a 5rea objeto da cessio: pagasl nb vitoi
proporcional d 6rea disponibilizada, calculado sobre a quantia total das f"atur*lnotr.
fiscais das despesas com o pagamento de taxas, inclusive de incendio e de ocupaqio,
tributos e encargos que incidirem sobre a 6rea objeto da cessSo.

+\ o
L.
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cLAusuLA vil - DA FtscALtzAgAo
:7'1' A fiscalizacSo desle Termo ser6 executada pela coDGEN - CooRDENADORIADE GESTAo E r'rec6clos: ;;;;, a cESSroNAnrn dever6 reportar-se durante avigoncia do mesmo e, quando necess6rio, solicitar a esta o encaminhamento do

7 '2' A Cedente, por interm6dio de seus prepostos, tera, a qualquer tempo, livre acessopara inspegio e fiscalizagao da Srea ora cedida, em data pieviamente atendada e comacompanhamento de pessoal indicado pela Cessiondria, pr"seriaoo o sigilonecessdrio. r' vevr vr

cLAUSULA VIII - DA cESSAo DE TRANSFERENcIA

a.t. n Cession6ria
instrumento.

n6o poder6 ceder ou transferir, em hip6tese alguma, o presente

CLAUSULA Ix - DA RESGISAo 
:

9'1' Sem prejuizo de qualquer outra disposigSo prevista neste instrumento, o mesmopoderd ser rescindido pela Cedente, a qualquer tempo, ou ainda quando da ocorr6nciados casos previstos nos itens desta cl6usula, resguardado o prazo J" OO (sessenta)
dias a titulo de pr6via notificagio: - -- \:-vYYrrre/

9'1.1. Se a Cession6ria deixar de cumprir qualquer clSusula do presente instrumento.

g'2. A inobservA.ncia de quaisquer das condigOes estabelecidas nesta Clausula,
importard na rescisio plena deste lnstrumento de cessSo se, notificada a cessionSriapor escrito para que-.restabelega a situagio anterior, nio o faga no prazo de 10 (dez)
dias contatos da notificagio.

CLAUSULA X - RESGATE

10'1' Em caso de abandono ou desuso do objeto, a 6rea retornard normalmente para aCDC.

cLAusuLA xt - LtcENgAS pUBLtcAS

f 1'1' Caberd d Cession6ria acionar as provid6ncias para a obtengio de toda e quaautorizagao, licenga ou ato que, emanados dos poderes pubricos, selim inoirp"nd

::Tfl,:|i: I:::::" !:I? -.r:::"11,1, 
9" 

portos da presidencia da Reprbrica.
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d consecugio de seus objetivos com a area ora cedida, tais
outros.

como licengas ambientais e

cLAUSULAxll-DoScASoSoMlSSoSoUcoNTRoVERTlDoS

12'1' os casos omissos ou que se tornarem controvertidos, na execugio do presenteTermo, serio resolvidos, administrativamente pela- Cedente em conlunto com aCession6ria. ' -'-.

CLAUSULA XIII - REVERSAO OOS BENS
:

13'1' Quando do encerramento ou rescisSo deste Termo todos os bens serdo revertidos
A CDC.

CLAUSULA XIV . DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da capital do Estado do cear6, para todo e quarquer ritigiooriundo desta cessio.

E, por estarem justos e
02 (duas) vias de igual

acertados, cedente e cession6ria firmam o presente Termo em
teor e forma, na presenga das testemunhas que ,o"iro rrr;il.

Fortaleza-CE, Ol d, prilo d, gol4.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO
Sandra Maria Olimpio Machado

.,'h$,$e ad C //oz,/
cotupANH(e oocas obtEanA fi\c

Paulo Andre de Castro HoLnOr,bii"tor- presidente

Testemunhas:

Cession6ria
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COORDENAEORIA JURiDICA
PROGESSO N" 20080222
TERMO DE CESSAO DE USO NO O1I2O14

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE
CESSAO DE USO NO O1/20,I4 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHTA DOCAS DO CEARA -
CDC E A SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DO CEARA . SEFAZ.
cE.

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, Sociedade de Economia Mista, vinculada i
Secretaria de Portos da Presid€ncia da Rep0blica, CNPJ no 07.223.67010001-16, com
sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Bairro do Mucuripe, na cidade de" FortalezalCear{, doravante denominada CEDENTE, neste ato representada por seu
Diretor - Presidente CESAR AUGUSTO PINHEIRO, brasileiro, casado, graduado em
Sociologia e Politica, CPF n'638.597.008-63, Carteira de ldentidade n" 7.865.g64-4,
expedida pgla SSP/SP e, de outro lado, a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DO CEARA - SEFM-CE, localizado na Avenida Alberto Nepomuceno, no 02, Centro ,

FortalezalCe, doravante denominada CESSIONARIA, neste ato representada pela
secret6ria Executiva, sra. MARCus AUGUSTo vAscoNcELos coELHo,
brasileirg, casado, c6dula de identidade no 639492 SSP CE e CPF no 118.032.249-A7,
com fundamento, na ResolugAo 224012Q11 da ANTAQ, na Lei no 8.666/93 e suas" 
alterag6es, no Processo Administrativo no 20080222 e na ResolugSo DIREXE n;
14412016 datada de 09/06/2016, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO,
mediante as seguintes cl5usulas e condig6es; 

,

I . CLAUSULA PRIMEIM .

Opresente Termo Aditivo a este Termo de CessSo de Uso n' 0112014 - CESSAO DE USO
NAO ONEROSA DE UMA AREA TOTAL DE 274,49 M', LOCALIZADA NO PAVTMENTO
TERREo (72M'z\E.No pAVTMENTo supERron (zoz,asi2M"), oo pneoro oo NUcIio
DE APOIO PORTUARIO - NAP, conforme o disposto na legislagdo em vigor, tem por objeto
a inclusSo da Cl6usula de Penalidades e a renumeragSo das Cldusulas, Vl - DESPESA DE
RATEIO; VII _ DA FISCALIZAQAO; VIII - DA CESSAO DE TRANSFERENCA; X - DA
RESclsAo; X - RESGATE; Xt - LToEN9AS prJBLtcAS; Xl - Dos cAsos ovrrbsos ou
CONTRAVERTIDOS; Xlll - REVERSAO DOS BENS e XtV- DO FORO
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lr- cLAusuLA SEGUNpA

2.1 lnclui-se a clSusula de penalidades que ter6 a seguinte redageo:

-CLAI,JSIJLA 
VI _ DAS PENALIDADES

61 Pelg descumprimento injustificado, total ou parcial, do contrato, a Administragdo,
garantida a prgvia defesa do contratado, aplicard as seguintes sang6es; :

6'1.1 Advertlncia formal,. apenas no primeiro descumprimento das obtrigag1es
assumidas, que serd aplicada atravds de notificagdo pror meio de offcio, meAiante
contra-recibo do representante legat da cessioniilria, estabelecendo o prazo de S
(cinco) dras tifeis para que apresente justificativas para o descumprimento, que

2.2 JUSTIFICATIVA: AdequagSo contratual, a fim de atender os requisitos expostos na
ResolugSo da ANTAQ n" 2240, art 63, que trata das Cess6es de Uso Nio Onerosas.

3.1 Altera-se a numeragSo das _Cl6usulas Vl - DESPESA DE RATElo, vll - DA
FlscALtzAgAo; ult - on cessAo DE TRANSFERETcn; rx- on nEsbliAo; i_
RESGATE; xl -_ LICEN9AS prlFLrcAS; Xil Dos cAsos oMtssos ou
CONTRAVERTIDOS; XIII . REVERSAO DOS BENS E XIV - DO FORO, qUE PASSAM A tcr

VII- DAS DESPESAS DE RATEIO;

vil - DA FISCALTZAQAO;

tx - CESSAO DE TRANSFERENCh; .

X - DA RESCISAO.

XI - RESGATE;

x[ - LtcENgAS PUBLICAS;

XIII - DOS CASOS OMISSOS OU CONTRAVERTIDOS;

../-.-.-:fr'r'
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Ilv- REVERSAO DOS BENS

XV - DO FORO

3'2' JUSTIFICATIVA: Em virtude da inclusdo da Cl6usula de penalidades, as Clausulas queficam subsequentes precisaram ser renumeradas, para que fosse mantida a ordem .noTermo de cessio de Uso. rvv rvevv rrrqrr\ruq 

:

lV- cLAusuta ouanra
,

4'1' Ficam mantidas as demais cl6usulas e condig6es que nio colidam com as regrascontidas nas cl6usulas anteriores. 5 -'-

E, po.'estarem de pleno acordo, firmam as qartgs o presente termo aditivo em 02 (duas)viasdeiguaIteoreforma,juntamentecomastestemuntrai"o"i*o.

Fortateza, 0lJUt.U0i$

-> -/----- I
,ff--n4. (<-'t,et)

coMPAftHIA DocAS Do GEARA - cDc
Cesar Augusto Pinheiro, Diretor- presidente

Cedente

4- 4-l- .J r-,-e.
SECRETAhIA DA FEZCruOA DO ESTADO DO CEARA - SEFAZ/CE

Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Cession6ria
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