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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

CONTRATO 01/2020

(CESSÃO DE USO)

 

TERMO DE CESSÃO DE
USO SOBRE BEM IMÓVEL
Nº: 01/2020, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A TCB –
SOCIEDADE DE
TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA
LTDA E GABINETE DO
VICE-GOVERNADOR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

                               Pelo presente instrumento de Cessão de Uso sobre bem Imóvel, que
entre si celebram de um lado, o Diretor Presidente CHANCERLEY DE MELO SANTANA, brasileiro, casado,
graduado em  Gestão de Marke�ng, pós – graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de
Iden�dade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 610.476.781-87, residente e domiciliado nesta Capital
Federal e seu Diretor Administra�vo e Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro,
casado, filho de Lourival Alves da Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do
CPF: 465.934.977-20, residente e domiciliado nesta Capital Federal, doravante simplesmente
denominada “CEDENTE” e do outro lado GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, CNPJ n° 07.187.000/0001-
91, com sede no Centro Cívico, Praça do Buri�, Palácio do Buri�, Brasília-DF, CEP: 70.075-900,
representado neste ato por MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, matrícula GDF n°
79.016-8, Iden�dade n° 717.951, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 280.137.351-68, na qualidade de Vice-
Governador do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, aprovadas pelo Decreto nº 32.598
de 15 de dezembro de 2010., doravante simplesmente denominada, “CESSIONÁRIA” têm entre si justo e
avençado a firmar o presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, nos seguintes termos:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento

2.1-         O presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel obedece os termos da Nota
de Inspeção, bem como da decisão do Conselho de Administração da TCB, e com amparo na jus�fica�va
de licitação dispensada, nos termos do ar�go 17, §2º, da Lei 8666/93 e art.29, XVI da Lei 13.303/16 e Lei
Distrital nº 5730/2016 e à Decisão nº 131/2003.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do objeto

3.1-         O presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel tem como objeto a cessão de
uso de parte de bem imóvel de propriedade a TCB, a saber: 02 (duas) salas do bloco H do imóvel
localizado no SGON, Quadra 6,  constante no relatório, com vistas  a ser u�lizado como depósito de bens
móveis, pertencentes ao Gabinete do Vice-Governador, o que não inclui a�vidade comercial.
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3.2- A referida área objeto da cessão, poderá ser subs�tuída a qualquer momento de
forma unilateral, a interesse da CEDENTE, por área igual ou similar, devendo a CESSIONÁRIA ser
previamente avisada num prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

 

3.3- Havendo a transferência da área da CESSIONÁRIA, para outro local, conforme o
constante no item 3.2, deverá ser apresentado novo laudo de avaliação da área a ser ocupada, bem como
apresentado os índice de rateio do referido local.

 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo

4.1-         O prazo do presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel é de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, por interesse das partes,
mediante Termo Adi�vo, com amparo na jus�fica�va de licitação dispensada, nos termos do ar�go 17,
§2º, da Lei 8666/93 e art.29, XVI da Lei 13.303/16.

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Valor

5.1-         A CESSIONÁRIA não realizará qualquer pagamento a �tulo de aluguel da área
cedida, no entanto, será de sua responsabilidade o pagamento de cota parte (rateio), rela�vo as despesas
globais de todo imóvel da CEDENTE, em proporção à sua ocupação, sobre as despesas de  IPTU, e
rela�vos aos meses de ocupação, cujo vencimento se dará 30 dias após a assinatura do presente Termo
de Cessão de Uso de Bem Imóvel.

 

5.2-         Fica es�pulada a multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, acrescida de juros
moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês e a atualização monetária até a data do efe�vo
pagamento, na qual incorrerá a CESSIONÁRIA, no caso de não efetuar o pagamento mensal pela Cessão
de Uso na data aprazada, sem prejuízo da sanções previstas no art.87 da Lei no. 8666/93.

 

5.3-         Em se verificando a reiterada ausência de pagamento de sua obrigação, bem
como qualquer estrago ocasionado no imóvel ou em suas instalações e bem a ele inerentes, e as
despesas que a CEDENTE �ver que efetuar, por eventuais modificações feitas no mesmo pela
CESSIONÁRIA não estará es�pulado nesta Cláusula, mas serão cobradas à parte, por meio judicial, e será
cobrado o valor devido, acrescido de atualização monetária, multa, juros de mora e custas, além de
honorários advoca�cios de 20% (vinte por cento) mesmo que não tenha iniciado o procedimento judicial;

 

5.4-         O pagamento será efetuado mensalmente, em até 05 (cinco) dias úteis após o
conhecimento por parte da CESSIONÁRIA, do valor rela�vo ao rateio das despesas sobre sua
responsabilidade, em conta corrente do Banco de Brasília, em nome da Sociedade de Transportes
Cole�vos de Brasília – TCB: AGÊNCIA 146 – CONTA CORRENTE NO. 900.000-5 .

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Força Maior

6.1-         Em caso de desapropriação, ou outros mo�vos de força maior, fica
automa�camente rescindido este Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, sem responsabilidade das
partes contratantes, desde que não tenham, direta ou indiretamente, contribuído para dissolução
antecipada da contratação.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Des�nação e U�lização
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7.1-         O imóvel da cessão somente poderá ser u�lizado como depósito da CESSIONÁRIA
sendo expressamente vedada a sua u�lização para quaisquer outros fins.

 

CLÁUSULA OITAVA – Das Obrigações da Concessionária

8.1-         A CESSIONÁRIA se obriga a cumprir as normas de posturas, saúde, segurança
pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à des�nação dada à
área;

 

8.2-         Ex�nta a concessão, toda qualquer benfeitoria reverterá ao patrimônio da TCB,
não assis�ndo a concessionária direito a indenização;

 

CLÁUSULA NONA – Das Responsabilidades da Concessionária

9.1           A CESSIONÁRIA se responsabiliza pelos danos, eventualmente, causados a
terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e pelo custo de
seu remanejamento, quando for o caso;

 

9.2           A CESSIONÁRIA se responsabilizará pela guarda, proteção  e vigilância do local e
dos bens localizados no imóvel objeto do presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, através do
qual a CEDENTE não possuirá qualquer responsabilidade por danos e extravios ao bens ali constantes;

 

9.3           É vedado conferir a área ocupada des�nação diversa de prevista neste termo.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Executor

10.1         A CESSIONÁRIA designará um executor do presente Termo de Cessão de Uso de
Bem Imóvel, ao qual incumbirá as atribuições con�das nas Normas de Execução orçamentária, Financeira
e Contábil do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Pública e do Registro

11.1         A eficácia deste Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel fica condicionada a sua
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, às expensas da CESSIONÁRIA nos termos do ar�go 61, da
Lei 8666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Distrato

12.1         O presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel poderá ser rescindo, de
pleno direito, desde que haja recíproca anuência das partes e comunicação formal da interessada, com
antecedência de 30 (trinta) dias de intenção.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão

13.1         Pelo descumprimento de quaisquer clausula do presente termo a concessão
poderá ser rescindida por ato de quaisquer das partes, reduzido a termo no respec�vo processo, sem
prejuízo das demais sanções e ônus cabíveis;

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Alteração Contratual
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14.1         Toda e qualquer alteração contratual, deverá ser processada mediante á
celebração de termo audi�vo, vedada a alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na
des�nação ou u�lização do imóvel.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro

15.1         As partes contratantes elegem o Foro de Brasília, Distrito Federal, com privilégio a
qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel;

 

15.2         TEXTO E CÓPIAS

                E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, através de
assinatura eletrônica via sistema SEI/GDF, através do qual dispensam a presença e assinatura de
testemunhas sem prejuízo das obrigações neste instrumento assumidas.

Documento assinado eletronicamente por Chancerley de Melo Santana - Matr. 60.593-X,
Presidente da Sociedade de Transportes Cole�vos de Brasília, em 09/01/2020, às 15:41,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33785639 código CRC= 81ABED9E.
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