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TERMO DE CESSAO DE USO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANTTTA
DOCAS DO CEARA CDC E
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
AGRARIO.

COMPANHIA DoCAs Do cn.q.RA - CDC, Sociedade de Economia Mista Federal, vinculada isecretaria Especial de Portos da Presidoncia da Repriblica, cNpJ n,07.223.6lotoool-ie,-;;;.
na Praga Arnigos da Marinha, slno, Mucuripe, Fortaleza-CE, doravant" arn*irra, 6jpgNin,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. ALUISIO SERGIO NOVAIS,BfgUfgRIo,
brasileiro, portador da identidade no 2005 00206744g-SSP/Ce, com inscrigao'ro C"au.t o a;p;r;r,
Fisicas sob o n" 104.651 .893-34, e do outro lado a SECRETARIA DCi OESENVOLVIMENTO
AGRARIO' com sede Av. Bezenade Menezes 1820 - S[o Geraldo, Fortale za-CE,inscrita no CNpJ
desde n" 07.954.563/0001-68, doravante denominada Cessioniria, neste ato'r"p*;;ffi"-^;;.
CAMILO SOBREIRA DE SAIITANA, Secret6rio do Desenvolvimento Agrrlrio, Carteira'de
Identidade r.'* 702826-83 SSP-Ce, CPF n" 289.585 .273-15, com fundamento no par6gr afo 2o do art.
17 daLei 8.666/93, no Processo Administrativo n" 119/08-1 e na Resolugdo-DIREXB-n" 0S4/Og , de
L310,5/2008, celebram o presente Termo de Cess6o, em conformidade com as cl6usulas:seguintes 

' -

1.1 - O presente Termo tem por objeto o uso de uma 6rea de 101,85m, (cento e um virgula oitenta e
cinco metros quadrados), localizada no Pavimento T6rreo do Pr6dio ao Nap - Nricleo de Apoio
Portuario, conskuido em 6rea da Cedente e o rateio de despesas deconentes da ocupagdo do espago
fisico cedido i cession6ria, conforme o disposto na legislageo 

"* vigor.

2.1- A CEDENTE se obriga a:

a) ceder e CESSIONARIA 6rea conforme discriminadanaCl6usula primeira;
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M
b) informar e CESSIONARIA o valor mensal a ser pago, relativo ds despesas estipuladas na Cl6usula
Quarta;
c) analisar previamente as solicitag6es da CESSIONARIA pararealizagdo de obras e/ou reformas de
adeQuagdo do espago fisico a ser utilizado;
d) anotar em registro pr6prio e notificar a CESSION,A,RIA, por escrito, a ocorr0ncia de eventuais
imperfeigdes no curso de execugdo do objeto, fixando prazoparu asua corregEo;
e) informar a CESSIONARLA o nome e telefone do empregado respons6vel pela fiscalizagdo deste

3.1 - A CESSIONARIA obriga-se a:

a) empenhar-se para que os servigos prestados por seus empregados, prepostos ou terceirizados sejam
realizados com esmero e perfeigdo; 

'

b) responsabilizar-se, independentemente de fiscalizagdo ou acompanhamento pela Administragdo,
pelos prejuizos de qualquer natureza causados ao patrim6nio da CEDENTE ou de terceiros,
originados direta ou indiretamente da execugdo deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus
empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigado a promover o ressarcimento a pregos
atualizados, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovagao de sua
responsabilidade;
c) n6o transferir a outrem, no todo ou em parte, a 6tea sob sua responsabilidade,' sem pr6via e
expressa anu6ncia da CEDENTE;
d) ntilizar o im6vel objeto deste Contrato exclusivamente para ainstalagdo da unidade administrativa'
necessiria i execugEo de seus servigos, fornecendo todos os m6veis, utensilios, equipamentos e
pessoal necess6rios ao perfeito funcionamento da mesma;
e) manter e devolver o im6vel em perfeitas condig6es de conservagdo e asseio, com todas as suas
instalagdes em funcionamento, como se fosse de sua propriedade, conforme Termo de Entrega
firmado entre as partes, que passa a fazet parte integrante deste Contrato, para todos os efeitos legais,
ressarcindo a CEDENTE de qualquer prejuizo decorrente de uso inadequado;
f) respeitar as nonnas regimentais e regulamentares da CEDENTE, por si, seus. prepostos ou
empregados;
g) assumir inteira responsabilidade pelos riscos decorrentes de transporte e guarda de valores, bens e
documentos de sua propriedade ou de terceiros, sob sua responsabilidade, ainda que em trdnsito na
ireade circulagdo comum da CEDENTE;
h) informar e CEDENTE, com antecedOncia, os nomes dos empregados da CESSIONARIA que
deverdo ter acesso ir irea ora cedida, fora do hor6rio normal de trabalho, inclusive aos s6bados,
domingos e feriados, caso ocorra necessidade de execugdo de servigos inadi6veis;
i) obedecer ds normas relacionadas com o funcionamento da atividade da CEDENTE,,bem como ds
nonnas de utilizaqdo do im6vel;
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j) solicitar an6lise pr6via da CEDENTE nos czlsos em que queira realizar qualquer alteragdo no
espago fisico a ser utilizado pela CESSIONARLA, conforme estabelecido na cl6usula que trata das
benfeitorias;
l) submeter e CEDENTE relagdo nominal dos empregados em atividade nas dependOncias do local da
prestagdo dos servigos, comunicando qualquer alteragdo sempre que ocorrida;
m) efetuar o pagamento do valor correspondente aos encargos inerentes i utilizagEo do im6vel objeto
deste Contrato, tais como contas de luz, e dos valores relativos ao rateio de despesas previsto na
Cl6usula Quarta;
n) autorizar, a qualquer tempo, a vistoria da 6rea objeto do presente Contrato, peta CEDENTE, para
verificar o fiel cumprimento do mesmo.

4,1- ACESSIONARIA obriga-se apagar e CEDENTE as despesas normais de rateio,'decorrentes da
utilizaglo da 6rea comum do NAP, correspondentes i proporcionalidade da irea ocupada pelo im6ve1
cedido,obedecidososparimetrosestabe1ecidosabaixo:

a) despesas de energia el6trica e iluminagflo pfiblica: pagas d proporgdo de 0,007o do valor total
das faturas/notas fiscais das despesas com energia el6trica e iluminagEo priblica;
b) despesas de 6gua e esgoto: pagas i proporgdo 0,00% do valor total das faturas/notas fiscais das
despesas com 6gua e esgoto;
c) despesas de seguranga predial: pagas i proporgdo de 0,00% do valor das faturas/notas fiscais de
compra e/ou manutengSo de equipamentos de protegEo conka inc6ndio;
d) despesas de pessoal, incluindo-se de vigilflncia: pagas i proporgdo de 0,00% do valor das faturas
dos contratos corespondentes;
e) despesas com o pagamento de taxas, inclusive de lixo, de inc6ndio e de ocupagiio, trib.utos e
encargos que incidirem sobre a hrea objeto da cessilo: pagas d proporgdo de 0,00% do seu valor.

.

5.1 - O pagamento correspondente aos valores relativos ao rateio de despesas previsto na Cl6usula

Quarta anterior ser6 efetuado atrav6s de documento produzido e entregue, pela CEDENTE, at6 o 3o

diaritil,oqua1conter6ainforma9dodosvaloresreferentesaorateiodasdespesas.

5.2 - Efetuado o recolhimento, a CESSIONARIA dever6 encaminhar ao empregado respons6vel pela
fiscalizagdo deste Contrato o respectivo comprovante, no ptazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.3 - Fica fixado o percentual de 0,3o/o (tr0s d6cimos por cento) de mutrta por dia de, ahaso sobre o
valor das despesas especificadas na Cl6usula Quarta anterior, devendo o seu valor ser cobrado e pago
juntamente com a pr6xima taxa de ocupagdo vincenda.
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vI. CLAUSULA SEXTA. DAS BENF'EITORIAS.

6.1 - Qualquer alteragio do espago fisico objeto deste Contrato s6 poder6 ser realizada, pelo
CESSIONARIO, mediante pr6vio e expresso conientimento da CEDENTE

6.2 - As benfeitorias realizadasno im6vel, pela CESSIONARIA, que n6o possam ser removidas sem
causar danos irrepardveis i edificagdo, passardo a integr|-lo e nele deverdo pernanecer ap6s o
t6rmino da ocupagdo, n6o gerando paru a CESSIONARIA qualquer tipo de indenizagdo, pela

6.3 - No caso de benfeitorias diversas das previstas no item anterior, a CESSIONARIA obriga-se a
restaurar o im6vel, restituindo-lhe as condigdes em que o recebeu.

yII - cLAusrrLA sfTrMA - pA REscrsAo 
.

7.1 - Considerar-se-6 rescindido o presente Contrato de cessEo de uso, pela precariedade da cessdo,
independentemente de ato especial, retomando o espago i posse da CEDENTE, sem direito a
CESSIONARIA a qualquer indenizagdo, inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes casos:

a) se vier a ser dada utilizagEo diversa da que lhe foi destinada, no todo ou em parte do espago
cedido;

c) se a CESSIONARLA renunciar i cessdo ou deixar de exercer suas atividades especificas;
d)seemqualquer6pocaaCEDENTEnecessitardoim6vel.

7.2 - Nos demais casos, poder6 a CEDENTE, a qualquer tempo, e dentro das suas conveniOncias,
desde que notificado previamente i CESSIONARIA, com uma antecedOncia minima de 60 (sessenta)
dias, suspender o uso do bem objeto deste Contrato, ficando e CESSIONARIA obrigada a entreg6-lo
independentemente de notificagdo j udicial.

7.3 - Em qualquer caso, a devolugIo da fueaentregue e CESSIONARIA, dever6 ser formalizada
mediante termo acompanhado,de laudo de vistoria, no qual deverd ser informada a data da
devolugdo.

VIII . CLAUSULA OITAVA _ DA VIGONCIA
:

8.1 - O presente contrato ter6 vig6ncia de 60 (sessenta) meses, iniciando-se ap6s sua assinatura,
prorrogivel por iguais e sucessivos periodos. . '
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Ix _ CLAUSULA NONA - DO FORO

9.1 - As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Fortal eza, no Estado do Cear6, para
dirimir as drividas originfrias 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 igual teor e forma,
na presenqa 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.

t

Fortaleza-CE, 0l de alB,tlde 2008.

[^.. (,* N*' 6-' '

COMPAIIHIA DOCAS DO CEARA. CDC
Alulsio Sergio Novais rl;,jiil, Diretor - Presidente

NTO AGRARIO. SDA

Testemunhas:

COMPANHIA DOCAS OO CE.CRA - Secretaria Especial de Portos - Presid6ncia da Repriblica
Praga Amigos da Marinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6.
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ASSESSORIA JURIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 119/08.1
TERMO DE CESSAO DE USO N" OO1/2008

, TERMO ADITM DE RE-RATIFICACAO AO TERMO
. DE CESSAO DE USO N' 001/08 QUE ENTRE SI

: CELEBRAM A COMPANHIA DOCAS DO CEARA.
CDC E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC, sociedade de economia mista, vinculada d
Secretaria Especial de Portos da Presid6ncia da Repriblica, CNPJ n" 07.223.67010001-16, com
sede na Praga Amigos da Marinha, s/no, Bairro do Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do
Cear6, doravante denominada Cedente, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
ALUISIO SERGIO NOVAIS ELEUTERIO, CPF NO 1,04.65I.593-34, idcNtidAdE NO

2005002067449, e, do outro lado, a SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRTIRIO,
com sede Av. Bezerra de Menezes 1820 - 56o Geraldo, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ desde no

07.954.56310001-68, doravante denominada Cession6ria, neste ato representado por CAMILO
SOBREIRA DE SANTANA, Secret6rio do Desenvolvimento Agr6rio, Carteira de Identidade no

702826-83 SSP-Co, CPF n'289.585.273-15, com fundamento no Processo no 119/08-1, na

autorizagdo do Diretor-Presidente e na Lei 8.666193, firmam o presente termo aditivo de re-
ratificagdo, mediante as seguintes cl6usulas e condig6es:

CLAUSULA PRIMEIRA, O presente Termo tem por objeto a re-ratificaqdo da "Cl6usu1a

Quarta - Das Despesas de R.atpisfdo contrato original, que passa ater a seguinte redag6o:

4.1 - A CESSIONARIA obriga-se a pagar A CEDENTE as despesas de rateio, decorrentes da

utilizagSo 'da 6rea comum do NAP, correspondentes i proporcionalidade da 6rea ocupada

pelo im6vel cedido, obedecidos os par6metros estabelecidos abaixo:

a) despesas de energia el6trica e iluminagf,o prlblica: pagas no valor proporcional d fuea

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

energia eldtrica e iluminagio priblica;
b) clespesas de 6gua e esgoto: pagas no valor proporcional d 6rea disponibilizada, calculado

sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com 6gta e esgoto;

c) despesas de seguranga predial: pagas no valor proporcional ir 6rea disponibilizada,

calculado sobre a quantia das faturas/notas fiscais de compra e/ou manutengdo de

equipamentos de protegio contra inc6ndio;
Oj Oespesas de pessoal, incluindo,se de vigilflncia: pagas no valor proporcional d 6rea

AisponiUitizada, calculado sobre a quantia das faturas dos contratos corespondentes;

e) despesas com o pagamento de taxas, inclusive de incOndio e de ocupaqio, tributos e

*o.urgor que incidirem sobre a irea objeto da cessio: pagas no valor proporcional d fuea

aispo*Uitizada, calculado sobre a quantia total das faturas/notas fiscais das despesas com o

pagamento de taxas, inclusive de inc6nclio e de ocupagIo, tributos e encargos que incidirem

sobre a 6rea objeto da cess6o.

mvpA tHAmAS OOCAqRAFSECRETARASPECTALDEPORIG-pneSOtr'0aOaREPI"BIICA
Fi.i" nrigo. da Marinha, s/n - Mucuripe - CEP 60182-640 - Fortaleza - Cear6

fonl: taSlizOO.8800 - Fax: (AS) gZOO.SSt t - e-mail: docasdoceara@docasdoceara'com'br



ffi
CLAUSULA SEGUNDA. Ficam mantidas as demais cl6usulas e
com a regra contida na cl6usula primeira anterior.

condigOes que n6o colidam

E, por estarem de pleno acordo, firmam as paftes o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Fortaleza,28 de julho de 2008.

k"- J- tI--'^. (*
COMPANHIA DOCAS DO CEARA _ CDC

Aluisio Sergio Novais Eleut6rib
Diretor-Presidente, Cedente.
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SECRETARTA PO DESEIYVOLVTMENTO AGRARTO
I Cessioniria
I

l
Testemunhar'$

D.,
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COORDENADORIA JU RIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 20080221
TERMO DE CESSAO DE USO NO 01/2008

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE
CESSAO DE USO NO O1I2OO8 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
DOCAS DO CEARA CDC E A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO DO ESTADO DO CEARA.

A COMPANHIA DOCAS DO GEARA - CDC Sociedade de Economia Mista, vinculada d
Secretaria de Portos da Presid6ncia da Rep(blica, com sede d praga Amigos da Marinha,
s/no, IVlucuripe, Fortaleza - CE, CNPJ N' 07.223.670/0001-16, neste ato r5presentado por
seu Diretor Presidente, PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA, brasileiro, CpF n.
314.802.683-72, Carleira de ldentidade n" 79377584, expedida pela SSP/CE, doravante
dENOMiNAdA CEDENTE e de outro |ado a SECRETARIA DE DESENVoLVIMENTo
AGRARO Do ESTADO DO CEARA, com sede na Av. Bezerra de Menezes, no 1g20,
Bairro 56o Gerardo, Fortaleza/Ce, CNPJ n.o 07.954.563/0001-68, daqui por diante
9Toq!?ou simplesmente CESSIONARIA, neste ato representada p6to 

'Sr. 
JOSE

NELSON MARTINS SOUSA, ldentidade no g26761 (SSP-CE), CPF no 228.763323-5g,
resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao Conirato de Cessdo de Uso no 01/2008,
no Processo no 20080221, na Resolug6o da DIREXE n.o 243t2012, datada de 25t1012012,
nos termos das Leis no 8.630/93 e 8.666/93, Res. 2240 - ANTAQ/2011, mediante as
clSusulas e condig6es a seguir alinhadas, as quais o reger6o em harmonia com os
postulados e principios da legislagdo aplicdveli esp6cie.

1.1. O presente TermoAditivo ao Contrato de Cess6o de Uso no Oll2OOB - cujo objeto
consiste na cessio de uso, a tltulo gratuito, de uma 6rea de 101,85 m2 (cento e um
vlrgula oitenta e cinco metros quadrados), localizada no Pavimento T6rreo do Pr6dio do
N0cleo de Apoio Portudrio - NAP, do Porto de Fortaleza, tem por objeto a adequag6o ds
disposig6es contidas na ResolugSo ANTAQ 224012011, art. 84.

II - CLAUSULA SEGUNDA

2.1. lncluem-se os itens 3.2 e 3.3 na ClSusula Terceira do Termo de CessSo de Uso no
0112008, os quais terSo a seguinte redagSo:

Item 3.2.:

A Cessioniria, al6m das obrigag6es previstas no Termo de Cessio de Uso no 01/2008,
durante a execugSo deste Contrato, caberS:

. Componhio Docos do Ceor6 - Secrelorio de Portos do Presid6ncio do Rep6btico.
Progo Amigos do Morinho, s/n. Mucuripe - Fortolezo/CE - CEP: 601 82-640 - Fone: lBSl 3266.8989 - www.doco



DOCAS DO CEARA
AUTORIDADE PORTUARA

a) conservar, realizar manutengSo, recuperagSo, reposigao e reversio i Uni6o dosequipamentos e bens associados a cessSo de uso, inclusive daqueles adquiridosposteriormente i sua celebragSo, bem como o seu invent6rio 
" 

r"gir-tro] que deverio sermantidos devidamente atualizidos;

b) cumprir as medidas necessdrias d.fiscalizagdo pela Administragao do porto e pelasautoridades aduaneira, marltima, sanitdria, ntossaniiaiii, o" policia e demais autoridadescom atuagio no porto;

c) prestar.apoio necess6rio aos agentes da Administragao do porto e da ANTAe,permitindo]hes o exame de todas al informagoes t6cnicai, operacioniis e estatisticasconcernentes i prestag60 dos servigos vinculados i cessa0 de uio;

!l-t91ecer os dados e informagoes de interesse da ANTAQ e das demais autoridadescom atuag6o no porto;

e) adotar: as medidas visando evitar,.fazer^cessar, mitigar ou compensar a gerag6o dedanos ao meio ambiente em decorr€ncia oa ilnplantagio ou exploragio doemPreendimento; "'-'-."--Y--

f) cumprir as leis, normas e regulamentos aplic6veis a atividade portudria;

g) manter a integridade dos bens patrimoniais afetos d cessio de uso, conforme normast6cnicas especificas, mantendo-os em condigOes normais de funcionamento, limpeza e
conservagSo;

h) subm-eter previamente pleito para a realizagdo de investimentos nio previstos no termode cessSo de uso, instruldo com especificagoes t6cnicas e projeto bdsico de engenharia,juntamente com a 
-manifestagdo das autoridades envolvidas, quanOo couber, d andlise daAdministragdo do Porto, que o encaminha ra para aprovagdo da ANTAQ

i) entregar para a AdministragSo do Porto, ao final das obras ou construg6es realizadas,
das mem6rias de c6lculo, desenhos e especificagoes do projeto exeiutivo conforme
construfdo;

j) i aplicagSo, por sua conta e risco, dos recursos necess6rios d exploragio das dreas e
instalag6es;

l) manter:as condig6es de seguranga operacional, de acordo com as normas em vigor,
bem como a comprovagio de cumprimento do lSpS_Code;

m) contratag5o de seguro de responsabilidade civil compaffvel com suas
responsabilidades. perante a AdministragSo do Porto, os usu6rios e ierceiros, bem como
do seguro do patrim6nio contemplados na cessdo de uso, fornecendo c6pias das ap6tices
de seguros a CDC.

€- ir

-/ 

*i'
\
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DOCAS DO CEARA
AUToRIDADE PoRTUARA

o) a responsabilidade- pe.los encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciaisresultantes da execug6o do contrato]

p) fixar e manter em local visivel placa alusiva i cession6ria;

q) adotar as medidas necess6rias e agoes adequadas para evitar, fazer cessar, mitigar oucompensar a geragdo de danos ao meio ambiente, causados em decorrencia dodesenvolvimento de suas atividades, observadj 
- a legislagao afticavet e asrecomendagOes para o setor;

.

r) atender i intimagio para regula rizar autilizagio da 6rea cedida;

s) cumprir, no que couber, o regulamento de exploragao do porto de Fortaleza.

Item 3.3.:

A fiscalizagSo exercida pelos 6rg5os competentes n6o exclui, limita ou atenua aresponsabilidade da cession6ria por prejuizos causados d Administr+r; do porto, aos
usu6rios ou a terceiros.

tII - CLAUSULA TERCEIRA

3.1. lnclui-se o item 2.2 na Cl6usula Segunda do Termo de Cess6o de Uso no 01/200g,'o
qual ter6,a seguinte redagio:

Item 2.2.:
:

A Fiscalizagao do presente contrato ser5 executada pela CODGEN - Coordenadoria de
Q.gslaq e Neg6cios da CDC, daqui por diante denominada simplesmente
FrscALtzAgAo.

rv - cLApsuLA QUARTA

4.1. lnclui-se o item 7.2e Par6grafo Unico na Cldusula S6tima do Termo de Cessdo de
Uso no 01,12008, a seguinte redag6o:

7.2 - DAS INFRACoES E PENALTDADES DA CESSTONARTA

O descumprimento d?t disposig6es legais, contratuais e normativas, sujeita16 a
contratada a cominagio, pela AdministragSo do Porto, das seguintes penalidades
contratuais:

l

| - advert6ncia;

ll - multa;

lll - suspensSo tempordria de participagio em licitagSo e impedimento de contratar com

'*,
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Administragio do Porto com a qual celebrou o contrato descumprido, por prazo nio
superior a 2 (dois) anos; e

lV - declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer Administrag6o doPorto, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 quil selapromovida a sua reabilitagdo perante a Administragao do porto .i, 
" lual celebrou o

contrato descumprido, mediante o ressarcimento peios prejuizos resultantes e transcurso
do prazo da sang6o aplicada com base no inciso anterior.

ParSgrafo Unico:

As multas estabelecidas poderio ser aplicadas de 1Oo/o a 2OO%do valor correspondente i
remuneragio mensal do termo de permissio de uso, relativos ao m6s anterior ao da
aplicagdo da penalidade, isolada ou cumulativamente com as demais penalidades, sendo
considerado, quand.o de sya aplicagio, o principio da proporcionalidade entre a gravidade
da infragSo e a gradagdo da penalidade.

V - CLAUSULA QUINTA

5.1- Fica alterado os itens 7.1,7.2 e 7.3 da Cl6usula S6tima e incluidos novos par6grafos
ao Termo de Cessio de Uso no 01/2008, os quais passam a ter a seguinte redag6o: 

-

Item 7.1 - Rescisio:

ExUngue-se o contrato de cessio de uso de 6reas e instalag6es portudrias por:
l

I - t6rmino do prazo;
ll - anulagSo;
lll - rescisio administrativa; ou
lV - decis6o judicial transitada em julgado.

Par6grafo Primeiro:

Constituem hip6teses de rescisdo do contrato:

| - descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de disposig6es
legais ou regulamentares concernentes ao termo de cess5o de uso e ao regulamento de
exploragdo do Porto;

ll - desvio do objeto contratual ou alteragSo social ou modificagio do objeto social ou
estrutura da empresa que impega ou prejudique a execugio do contrato;

lll - decretagSo de falEncia ou insolvOncia da cession6ria;

lV - realizagdo, sem pr6via e expressa autorizagSo da Administragao do Porto e da
ANTAQ,:de operaq6o de transfer€ncia de titularidade da cessao na hip6tese prevista no
art.20 da presente Norma, ou de subcessdo total ou parcial;

lrl
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!^; fatta de pagamento de encargos contratuais ii Administragio do porto por mais de120 (cento e vinte) dias;
i

vl - impedimento ou restrigdo ao exercicio d_a fiscalizagao, recusa em prestar informag6esou prestar informag6es falsas d AdministragSo do Porto ou i ANTAe, ou descumprimentode exigencias formuladas pela Administrigao oo-porto ou pela ANTAq, quando semostrarem ineficazes as demais sangOes aplic6veis; -- r-'-

Yll . nao cumprimento tempestivo das penalidades cominadas pela Administragio doPorto, ern razdo do cometimento de infragOes;

Vlll - disso.lugSo da sociedade respons6vel pelos direitos e obrigagoes do contrato depermissSo de uso;

lX - n6o liberagio, por parte da Administragio do Porto, das dreas e instalag6es objeto do
contrato, nos prazos assinalados naquele instrumento; E

:

{ . S" a CDC julgar necessdrio rescindir o presente Contrato, nao tendo a cession6ria
dado causa d rescisio, poder6 faz6-lo mediante comunicagao esciiia,-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 manifestagdo da ANTAq, assegurado o
direito da cession6ria ao contradit6rio e A ampla defesa.

b) |.l?o configurada hip6tese que motive a rescisio, o processo ser6 arquivado, sem
prejulzo da aplicag5o de outras penalidades cabiveis.

c) A rescisio contratual n6o afasta a aplicag5o de outras penalidades previstas no
contrato de cessSo de uso, nos atos normativos da ANTAe e em lei.

d) A rescisSo contratual n6o prejudica o direito da cession6ria ser indenizada,
descontadas eventuais multas cominadas pela Administragio do porto.

e) Motivo de forga maior, caso fortuito ou interveniEncias imprevislveis, devidamente
comprovadas, que retardem ou impegam a execugio parcial ou total do ajuste, podem
exonerar as partes de responsabilidade pelo atraso na prestagio dos servigos, bem
assim, pelo descumprimento das obrigag6es estabelecidas no contrato de cessao de uso
e vinculadas a essas circunst6ncias.

f) Na hip6tese de superveniEncia de fatos imprevislveis, ou previsiveis por6m de
consequ6ncias incalculSveis, retardadores ou impeditivos da execugSo do ajuste, ou,
ainda, em caso de forga maior ou caso fortuito, conflgurando 6lea economica
extraordin6ria e extracontratual, o contrato de permissSo de uso devere ser alterado, com
as. devidas justificativas, mediante acordo entre as partes, visando a reavaliagao dos
valores contratuais, objetivando a preservagio do equilibrio econ0mico-financeiro iniciat
do contrato, observada a regulamentag6o especlfica expedida pela ANTAe.

t'/'l
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g) E vedada indenizagio relativa a ativos intangiveis.

Par6grafo Segundo:

A rescisSo administrativa poderd ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administragdo do Porto, nos casos enumerados nos incisos I a Vlll do par6grafo anterior.

a) Havendo interesse priblico, a rescisSo administrativa amigiivel poderd ser acordada
entre al Administragio do Porto e a cessiondria, mediantJ ratificagio da ANTAq, e
reduzida a termo no bojo do processo administrativo correspondente;

,

Par6grafo Terceiro:

No caso de descumprimento das disposigOes contratuais pela Administragao do porto, a
cession6ria pode16:

t - recorrer diretamente i ANTAQ para arbitrar conflitos; ou

ll - rescindir o contrato de cessdo de uso mediante ag6o judicial especialmente intentada
para esse fim.

,

a) A rescisdo contratual n6o isentar6 a cession6ria de qualquer responsabilidade em
relagSo a encargos, 6nus, obrigag6es e compromissos perante terceiros ou seus
empregados;

b) A Administragio do Porto dever6 anular o contrato de cessSo de uso, de oficio ou por
provocaQao de terceiros, quando eivado de vlcios que o torne ilegal, mediante parecer
escrito e fundamentado, no Smbito do competente processo administrativo, assegurado o
direito ao contradit6rio e d ampla defesa.

6.1. Fica alterada toda a ClSusula Nona e incluidos novos par6grafos ao Termo de Cess6o
no 01/2008, os quais passam a ter a seguinte redagdo:

Cliusuta Nona - Transfer6ncia de Titularidade:

Com vistas i pre'servagSo da competigSo, a transferdncia de titularidade do cessdo para
pessoa que, individualmente ou em sociedade, jd explore terminal cong€nere dentro de
um mesmo porto organizado, somente poder6 ocorrer mediante pr6via an6lise e
aprovagio da Administragdo do Porto e expressa autorizagSo da ANTAQ e desde que, o
novo titular atenda aos requisitos t6cnicos, econ6micos e juridicos estabelecidos no edital
de licitagSo.

Pa169rafo Primeiro:

A transfer€ncia da titularidade da cessSo, nos demais casos, depender6 de pr6via
anu6ncia da AdministragSo do Porto e dever6 ser comunicada a ANTAQ no prazo

'8



#'o
oor

dD
.tEfud.E

DocAs Do cEAnA
AUToRTDADE ponruAruc

30 (trinta) dias, sob pena de aplicagdo das sang6es correspondentes.

Parigrafo Segundo:

Para efeito do disposto no caput, ser6o consideradas as transfer€ncias de titularidade de
cessio em razSo de alteragio do controle societ6rio, transformagao soc6iaria decorrente
de cis6o, fusSo e incorporagdo ou formag6o de cons6rcio de empiesas.

VII - CLAUSULA SEflMA

7.1. tnclui-se a clSusula D6cima ao Termo de Cessao no 01/2008, o qual passa a ter a
seguinte redagSo:

Cl6usula D6cima - Foro:

O Foroi competente para ajuizar quaisquer quest6es suscitadas na execug6o deqte
contrato ser6 o da Comarca de FortalezalCearl.

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes contratantes o presente instrumento,
em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

VII! - CLAUSULA OITAVA

Ratificam-se todas as demais clSusulas, par6grafos e condig6es do Termo de Cessio no
01/2008t permanecendo v6lidas e inalteradas as n6o expressamente modificadas por este
termo aditivo.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma, que v6o assinadas pelo Diretoi Presidente da DOCAS/CE, e
pelo representante legal da cession6ria, juntamente com as testemunhas abaixo

Fortaleza, ) $,1. o otfu| n o,ll,t

cEenA - cDc
, DireUor Presidente - CDC

SECRETARIA D RARo Do ESTADo Do cEARA - SDA/cE

COMPANHIA
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COORDENADORIA J URIDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 20080221
rERMo DE cEssAo DE uso fi oiizooa

TERCEIRO ADITIVO AO TERIVIO DEcessAo DE uso M oriitiiiii_oIe
ENTRE SI CELEBM.M A COMPANHIADocAS Do ceanA cDc .E 

-A

SECRETARIA DE DESENVOI-VITUCTITO
ncRAnro Do ESTADo oo CeailA: 

' -

A COMPANHTA DOCAS oo csaRA - cDc sociedade de Economia Mista,vinculada d secretaria de portos da presioa..q1, Hii,iori"r, .*-r"0" a pragaAmigos da Marinha., ../no, naucuripe, Fortaleza - cE, crrrFl N" 02.223.670/0001_16,neste ato representado por seu biietor presidente,'paiir-o nruoRE DE cAsrRoH.LANDA, brasireiro, cpF n; 
.s1a.aoz.aiz-)i,' 

clrt"i,., de rdentidade no79377584, expedida. p"F_sqp]cE, doravante denominada CEDENTE e de outrorado a SE.RETARTA DE Oeseavor-vrrvrEruio-nctnnro DO ESTADO DOCEARA, com sede na Av. Bezerra de_ rVrenezer, nilazo, Bairro s6o Gerardo,Fortaleza/ce, cNl_J n.", oT.gs4.soslooot-oa, daqui por diante denominadasimptesmente cESSroNARrA, nuriu ato representaia pero sr. JosE NELsoNMARTINS sousA, brasireiro, ;;;. engenheiro agr.nomo, portador da c.durade identidade no s26761 issF-cEy, dpr 
-n; 

iid.'.tatg23-53, residente edomiciliado na Rua rp6,. n" zbs, ,pt. aoj rorre ttt,-iii" Egery cEp 60.320.040,Fortaleza-cE, com fundamento' n5-'pro."rro nJ'2d060221, n^ Resorug,o daDIREXE n.o 058/2013, datada- de- 21t03r2013 
" nJr--t"rmos da Lei g.666/93,

::t#f#, 
firmar o presente Termo Aditivo, m"oi.nt"- as seguintes ctausutas e

I . CLAUSULA PRIMEIRA

1'1' o presenteAditivo ao Termo de cessio de Uso no 01/200g _ cess,o de uso,a tftulo gratuito, de uma 6rea de 101,g5 m, (cento ; ; virgura oitenta e cincometros quadrados), localizada no pavimento Terreo do pr6dio do N0cleo de Apoio
3?ff1._;I0|bEi,Eili o. rortr[r", tem por 

"o;"t" " 
arterae,o orlcrnburn

II- CLAUSULA SEGUNDA

f.l;[l?:tTi;irS,rJ?;: o" visencia do contrato por mais 60 (sessenta) meses,

tu:'
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III - CLAUSULA TERCEIRA

3.1. Ficam mantidas as demais crdusuras e condigOes que n6o coridam comregras contidas nas cl6usulas anteriores.

Fl pol estarem de preno acordo, firmam as partes o presente termo aditivo em(duas) vias de iguar teor e forma, juntamente com as iestemunrr;;';l;;. " '

Fortaleza, 3 f z,tz a le co cd. A O /3

SECRETARI AGRARO DO ESTADO DO CEARA .

'' r.fit,':
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\]r*..dfu** i'

'ur.;;1,, .-=,t,?i.'"
proso Amisos r"t""irrffli:. ?,::ffJ: F;1',:,;rl?-'?1r11';r*i;f..:,*iiEl;H:i$r"#::"::r":;:.:_r;
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4rrl" /tu/r'4 e h*lr*i,
COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC

Paulo Andr6 de Castro Holanda, Diretor presidente

Nel$6n Martins Sousa






