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DOCAS DO CEARA
AUTORIDADE PORTUARA

COORDENADORIA J URiDtCA
TERMO DE CESSAO DE USO NAO ONEROSA N9 OLI?:OL3
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 20130455

TERMO DE CESSAO DE USO NAO ONEROSA
qUE ENTRE S! CELEBRAM A AGENCIA
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
ANVTSA E COMPANHTA DOCAS DO CEARA -
cDc.

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, SociedaCe Ce Economia Mista, vinculada i Secretaria
de Portos, da Presid6ncia da Rep0blica, CNPi ne 07.273.57O|OOOL-L6, com sede na Praga

Amigos da Marinha, sfne, Bairro do fvjucuripe, r.3 ciCade de FortalezafCearl, doravante
denominada CEDENTE, neste ato representada pi.'.reu Diretor-Presidente, PAULO ANDRE DE

CASTRO HOLANDA, CPF ne 314.802.683-72, RG na 793775-84 SSP-CE, e, de outro lado, a
AGENCIA NACIONAL DE vlGlLANclA SANIARIA - ANVlsA, com sede na Rua Rodrigues J0nior,
ne 840, Bairro Centro, Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ/ME sob o ne 03.1L2.386/00L6-06,
doravante denominada CESSIONARIA, neste ato representaCa pela Sra. ANALICE CARVALHO

COSTA, Coordenadora da Coordenadoria de Vigilir:cia dcs Portos, Aeroportos e Fronteiras'do
Estado do Cear5, RG n.e 740285 - SSP/CE, CPF ne 1L2.696.773-49, com fundarnento na Lei ne

8.666/93 a suas alteragSes, no Processo Administ:'ativo n:2C130455 e na ResolugSo DIREXE ns

L7O|2OL3, datada de 17.07.2013, resolvem firnnar o presente TERMO DE CESSAO DE USO NAO

ONEROSA, mediante as seguintes cldusulas e cenCi;5es:

I - CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto a CessSo cie t.Jso N3o Onerosa de uma Srea de L31,03m2,

a titulo gratuito, localizado no Pavimento Superior do Pr6Clo do Nrlcleo de Apoio Portudrio -
NAB no Porto de Fortaleza, construido em Srea da ceccntp e o rateio de despesas decorrentes

da ocupagSo do espago fisico cedido i cession6ria, ::n.€ornne c disposto na lejislagSo em vigor.

[ - CLAUSULA SEGUNpA - pAS OBRTCACQES pA CEtiiNTE

2.1" - A CEDENTE se obriga a:

a) ceder A CESSIONARIA 6rea conforme discrirni:-;;:'-:: .-.: Cliusula Primeira;

b) informar ir CESSIONARIA o valor rnensal a s3r pagu, relativo is despesas estipuladas'na"._. ";).
Cl6usula Quarta; .^ 

,,.,
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c) analisar previamente as solicitag6es da CESSIONARIA para realizagao de obras e/ou reformas
de adequagdo do espago flsico a ser utilizado;

l

d) anotar em registro pr6prio e notificar a CESSIONARIA, por escrito, a ocorrdncia de eventuais
imperfeig6es no curso de execuEso do objeto, fixando prazo para a sua corregio;

:

e) informar i CESSIONARIA o nome e telefone do empregado responsdvel pela fiscalizagSo
deste Contrato, mantendo tais dados atualizados.

II! . CIAUSUI.A TERCETRA - DAS OBRIGACoES DA CESSIONARIA.
:

3.1. A CESSIONARIA se obriga a:

a) fixar e manter em localvisivel placa alusiva i autarquia;

b) adotar medidas necessSrias e ag6es adequadas para evitar, fazer cessar, mitigar ,ou
coffipe ltsar a gerag6o de danos ao meio ambiente, causados em decorr6ncia do
desenvolvimento de suas atividades, observada a legislag5o aplicdvel e as recomendag6es para

o setor;

c) atender, i intimagSo para regularizar a utilizagSo da 6rea;

dlcumprir, no que couber, o regulamento de exploragSo do porto;

e) conservar, realizar manutengSo, recupera96o, repcsigSo

equipamentos e bens associados ao termo de cessio de uso n6o

adquiridos posteriormente i sua celebragdo, bem comc o seu

deverSo ser mantidos devidamente atualizados;

e reversSo ir UniSo dos

onerosa, inclusive daqueles
inventdrio e registro, que

f) cumprir as medidas necess6rias i fiscalizagic pela AdministragSo do Porto e pelas

autoridades aduaneira, maritima, sanitdria, fitossanit6ria, de pollcia e demais autoridades cgm

atuagSo no Porto;

g) prestar apoio necessdrio aos agentes da Adnrinlstracdo do Porto e da ANTAQ, permitindo-

lhes o exame de todas as i

h) fornecer os dados e informag6es de interesse da ANTAQ e das demais autoridades com

atuagSo no Porto;

v
S i) cumprir: as leis, normas e regulamentos aplicdveis ir atividade portu6ria;
4

j) manter,a integridade dos bens patrimoniais afetcs ao termo de cessdo de uso nio oneiosa; .

'":i-'":A
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conforme normas t6cnicas especificas, mantendo-os em condig6es normais de funcionamento,
limpeza e conservagSo;

l) submeter previamente pleito para a realizagSo de investimentos ndo previstos no termo de
cessio de'uso n6o onerosa, instruido com especificag6es t6cnicas e projeto b6sico de engenha-
ria, juntamente com a manifestagio das autoridades envolvidas, quando couber, i aniilise da
AdministragSo do Porto, que o encaminhard para aprovag5o da ANTAe;

m) entregar para a AdministragSo do Porto, ao final das obras ou construg6es realizadas, das
mem6rias de cdlculo, desenhos e especificag6es do projeto executivo conforme construfdo; 

_

I

n) i aplicagSo, por sua conta e risco, dos recursos necessdrios ) exploragSo das iireas e instala-
96es cedidas;

3.2. A fiscalizagEo exercida pelos 6rg5os competentes n5o exclui, limita ou atenua a

responsabilidade da cession5ria por prejuizos causados ir Administrag5o do Porto, aos usu6rios
ou a terceiros.

tv - p!-AUsuLA QUARTA - pAS pESPESAS pE RATETO

4.1 - A CESSIONARIA obriga-se a pagar e CEDENTE as despesas normais de rateio, decorrentes
da utilizagSo da 6rea comum do NAP, correspondentes i proporcionalidade da drea ocupada
pelo im6vel cedido, obedecidos os parSmetros estabelecidos abaixo:

a) despesas de energia el6trica e iluminagdo priblica: pagas no valor proporcional ir iirea
disponibilizada, calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com
energia el'6trica e iluminag6o p0blica;
b) despesas de dgua e esgoto: pagas no valor proporcional i 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 proporcional i drea disponibilizada, calculado
sobre a quantia das faturas/notas fiscais de compra e/ou manutengSo de equipamentos de
protegdo contra incOndio;

d) despesas de pessoal, incluindo-se de vigilincia: pagas no valor proporcional i 5'rea

disponibilizada, calculado sobre a quantia das fatu'.s dcs ccntratos correspondentes;
e) despesas com o pagamento de taxas, inctusive de inc6ndio e de ocupageo, tributos e

encargosrque incidirem sobre a 6rea objeto da cess5c: pagas no valor proporcional i Srea

disponibitizada, calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com o

pagamento de taxas, inclusive de incOndio e de ocupagic, tributos e encargos que incidirem
sobre a 6rea objeto da cessSo.

5.1 - O pagamento correspondente aos

Cl6usula ,Quarta anterior ser6 efetuado
valoi'es relativbs ao rateio de despesas previsto na

atraves ile documento produzido e entfegue,..Pl ,,,.
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CEDENTE, at6 o 3s dia rltil, o qual conter6 a informagSo dos valores referentes ao rateio das

despesas.

5.2 - Efetuado o recolhimento, a CESSIONARIA deverd encaminhar ao empregado responsdvel
pela fiscalizagdo deste Contrato o respectivo comprovante, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas.

5.3 - Fica fixado o percentual de 0,3% (tr6s d6cimos por cento) de multa por dia de atraso
sobre o valor das despesas especificadas na Cl6usula Quarta anterior, devendo o seu valor ser

cobrado e pago juntamente com a pr6xima taxa de ocupag6o vincenda.

:

Vt. CLAUSULA SETTA. DAS BENFEITORTAS.

:

5.1 - Qua|quer alteragSo do espago fisico objeto deste Contrato s6 poder5 ser realizada, pela

CESSIONARIA, mediante pr6vio e expresso consentimento da CEDENTE.

6.2 - As benfeitorias realizadas no im6vel, pela CESSIONARIA, que n6o possam ser removidas

sem causar danos irrepar6veis i edificagdo, passario a integrS-lo e nele deverdo permanecer

ap6s o t6rmino da ocupagSo, n6o gerando para a CESSIONARIA qualquer tipo de indenizagSo,

pela CEDENTE, ou direito i retengdo.

6.3 - No caso de benfeitorias diversas das previstas no item anterior, a CESSIONARIA obriga-se a

restaurar o im6vel, restituindo-lhe as condig6es em que o recebeu.

VII- CLAUSUTA SETMA. DA RESCISAO

7.1. Extingue-se o Termo de CessSo de Uso NEo Onercsa ne 0L/2013 de 6reas e instalag6es

portudrias por:

| -t6rmino do prazo;

ll - anulagSo;

lll - rescisSo administrativa; ou
lV - decisdo judicial transitada em julgado

7.2. Constituem hip6teses de rescisSo do contrato:

I - descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de disposig6es legais

ou regulamentares concernentes ao Termo de Cess5o de Uso N5o Onerosa ne 0!/2013 e ao

Regulamento de ExploragSo do Porto;

ll - realizagSo, sem pr6via e expressa autorizagio da A.dministragSo do

operagSo de transferQncia de titularidade da cessSo de uso n6o onerosa,

ou parcial;

Porto e da ANTAQ, de

ou de subcessSo total

i,., .
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lll - falta de pagamento de encargos contratuais ir AdministragSo do Porto por mais de 120
(cento e vinte) dias;

lV - cometimento reiterado de faltas ou execugSo irregular contumaz de operag6es portudrias
ou perda das condig6es econ6micas, t6cnicas ou operacionais necessdrias i adequada
exploragSo das dreas ou instalag6es cedidas;

V - impedimento ou restrigSo ao exercicio da fiscalizagSo, recusa em prestar informagOes ou
prestar informag6es falsas i AdministragSo do Porto ou i ANIAQ, oU descumprimento de

exigEncias formuladas pela AdministragSo do Porto ou pela ANTAQ, quando se mostrarem
ineficazes as demais san96es aplic6veis;

Vl - n5o ,cumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela AdministragSo do Porto,
em raz6o,do cometimento de infrag6es;

Vll - n5o liberagSo, por parte da Administragio Co Porto, das Sreas e instalag6es objeto do

contrato, nos prazos assinalados naquele instrumento; E

Vllt- Se a CDC julgar necessdrio rescindir o presente Contrato, n6o tendo a Cessiondria dado

causa i rescis5o, poder6 faz6-lo mediante comunicagEo escrita, com anteced6ncia minima de

30 (trinta) dias.

a) Os casos de rescisSo contratual serSo formalmente motivados nos autos do processo

administrativo a que se refere o contrato, com manifestagSo da ANTAQ, assegurado o direito

da cessionSria ao contradit6rio e i ampla defesa.

b) N6o configurada hip6tese que motive a rescisSo, o processo ser6 arquivado, sem prejulzo da

aplicagSo de outras penalidades cablveis.

'.
c) A rescisSo contratual n6o afasta a aplicagSo de outras penalidades previstas no contrato de

cessdo de uso n6o oneroso, nos atos normativos da ANTAQ e em lei.

d) A rescisio contratual nio prejudica o direito de a cession6ria ser indenizada, descontadas

eventuais multas cominadas pela Administrag6o do Porto.

e) Motivo de forga maior, caso fortuito ou interveni6ncias imprevisiveis, devidamente

comprovadas, que retardem ou impegam a execugSo parcial ou total do ajuste, podem

exonerar,as partes de responsabilidade pelo atraso na prestagSo dos servigos, bem assim, pelo

descumprimento das obrigag6es estabelecidas no contrato de cessdo de uso ndo onerosa e

vinculadas a essas circunstincias.
:

f) Na hip6tese de superveniOncia de fatos impre.yisi..'eis, ou previsiveis por6m de consequ6ncias

incalcul6veis, retardadores ou impeditivos da execug6o do ajuste, ou, ainda, em caso de forqa

maior ou caso fortuito, configurando 6lea eccn,Snr:lca extraordindria e extracontratual, .o
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contrato de cessio de uso ndo onerosa deverd ser alterado, com as devidas justificativas,
mediante acordo entre as partes, visando a reavaliagSo dos valores contratuais, objetivando a
preservagSo do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, observada a
regu la menta g5o especifica exped id a pela ANTAe.

7.3. A rescis5o administrativa poderd ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administragdo do Porto, nos casos enumerados nos incisos I a Vl do inciso anterior.

a) Havendo interesse priblico, a rescisSo administi'ativa amigdvel poderd ser acordada entre a
AdministragSo do Porto e a cessiondria, mediante ratificagSo da ANTAQ, e reduzida a termo no
bojo do processo administrativo correspondente;

7.4. No caso de descumprimento das disposig6es contratuais pela AdministragSo do Porto, a

Cessiondria poderd:

| - recorrer diretamente i ANTAQ para arbitrar conflitos; ou

ll - rescindir o contrato de CessSo de Uso N5o Onerosa mediante agSo judicial especialmente
intentada :para esse fim.

:

a) Em qua.lquer das hip6teses previstas neste artigo, cs sorv:gos prestados pela Cession5ria n6o
poderdo ser interrompidos ou paralisados at6 a decisSc administrativa final ou judicial
transitada em julgado;

b) A rescisSo contratual n5o isentar6 a Cessiondria de qualquer responsabilidade em relagSo a

encar$os, 6nus, obrigag6es e compromissos perante terceiros ou seus empregados;

c) A Administrag6o do Porto deverd anular o contrato de CessSo de Uso NEo Onerosa, de oficio
ou por provocagSo de terceiros, quando eivado de vicios que o torne ilegal, mediante parecer
escrito e fundamentado, no 6mbito do competente processo administrativo, assegurado o
direito ao contradit6rio e i ampla defesa.

VIII. CTAUSULA OITAVA- DA VIGENCIA

8.1 - O presente contrato terd vig6ncia de 50 (sess..:nt.r) meses, iniciando-se ap6s sua
assinatura, prorrogdvel por iguais e sucessivos perfcdos.

tX - CLAUSULA NONA - DA FTSCALIZACAO

9.1. A fiscalizagSo deste Termo serd executada peia CODGEN - COORDENADORIA DE GESTAO E

NEG6CIOS, a quem a cessiondria dever6 reportai'-se durante a vig6ncia do mesmo e, quando
necessdrio, solicitar a esta o encaminhamenio do processo a DIREXE.
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10'1 - As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiga Federal, Seg5o Judicidria da-
Cidade de Fortaleza, no Estado do Ceard, para dirimir as dtividas origindrias do presente Termo,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmaram o presente em 2 (duas) vias de iguat teor e
forma, na'presenga das testemunhas infra-assinadas, comprometendo-se a cumprir e a fazer
cumprir, por si e por seus sucessores, em juizo ou fora dele, tdo fielmente como nele se
cont6m.

Fortaleza-CE, Lv J"- ,h"+. b"PLs

[/rU,,l,L-e ( //_&*/. COMPAN}itA DOCAS DO CEARA - COC

Paulo And16 de Castro Holanda, Diretor-presidente
Cedente

+*-u-.p---JkPl
AGENcTA ilaqorual beryfe rrANcr( sANffARtA - ANVtsA

Analice Carvalho Costa, Coordenadora da CVPAF/CE

Cessiondria

Testemunhas: Y(tt*L '
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