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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Administração de Riscos

Termo de Cessão de Uso n.º 1/2020 - SEEC/SUAG/COGEC/DIREC/GEAR Brasília-DF, 02 de janeiro de 2020.

 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL nº 01/2020-SEEC, nos
termos do Padrão nº 16/2002.

Processo nº: 00041-00000034/2019-45

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

O DISTRITO FEDERAL, pessoa de direito público, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO
FEDERAL (SEEC/DF), como CEDENTE, neste ato representado por LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA ,
portador da cédula de iden�dade RG nº 852.908, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº
359.496.781-68, na qualidade de Subsecretário de Compras Governamentais, nos termos das atribuições
previstas no ar�go 31 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e conforme delegação de
competência prevista na Portaria nº 78/2019-SEFP, de 12 de fevereiro de 2019, em conformidade com as
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e de
outro lado, a ins�tuição bancária BANCO DE BRASÍLIA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 00.000.208/0001-00, doravante denominada CESSIONÁRIA, com sede no SBS Quadra 01 - Bloco E -
Edi�cio Brasilia, CEP nº 70.072-900, neste ato representada por DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR ,
portador da iden�dade nº 1.243.770, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 524.104.711-
53, na qualidade de Diretor de Rede e Canais (DIRED), resolvem celebrar, com fulcro na Lei nº
5.730/2016 e Lei Federal nº 8.666 de 1993, o presente Termo de Cessão de Uso, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a cessão de uso, a �tulo gratuito, de espaço �sico correspondente a 01
(um) m² de área, referente à instalação do terminal de autoatendimento eletrônico nas dependências da
Escola de Governo do Distrito Federal, localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON), Quadra 01,
Lote nº 01, Brasília-DF.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O TERMO terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CESSIONÁRIA

4.1 - A CESSIONÁRIA SE OBRIGA A:

4.1.1 - Cobrir toda e qualquer despesa rela�va à manutenção e à conservação do objeto desta Cessão,
bem como os danos porventura causados por seus agentes.

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f11bbb5b376e4498b799ee6e0aabbb8c/Portaria_78_12_02_2019.html
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4.1.2 - A entregar ao Distrito Federal o objeto da Cessão no estado de funcionamento e uso em que o
recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais do uso regular.

4.1.3 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que por ventura seja causado em decorrência do
mau uso do objeto da cessão, inclusive a terceiros.

4.1.4 - Cumprir, através de seus prepostos, as normas administra�vas e de segurança do CEDENTE.

4.1.5 - Realizar o pagamento de todas as despesas com energia elétrica, água, bem como quaisquer
despesas de condomínio, tarifas públicas e demais tributos que recaiam sobre a referida área.

4.1.6 - Comunicar com antecedência ao CEDENTE acerca das adaptações que por ventura se fizerem
necessárias para o bom desempenho de suas a�vidades específicas, sujeitando-se a sua posterior
deliberação e autorização.

4.1.7 - Solicitar o CEDENTE, formal e tempes�vidade autorização para instalação de equipamento cujo
funcionamento acarrete sobrecarga na corrente elétrica e afixação/instalação, na parte externa do
imóvel/espaço �sico ora cedido, de aviso, no�cia, placa, toldo e sinal escritos ou pintados, salvo na
portaria do edi�cio.

4.1.8 - Informar ao CEDENTE acerca do surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela
incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros.

4.1.9 - Cien�ficar o CEDENTE sobre qualquer in�mação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda
que dirigida a ela, CESSIONÁRIA.

4.1.10 - Instalar o equipamento no espaço cedido, em bom estado de funcionamento, ressalvadas as
deteriorações naturais de uso regular.

4.1.11 - É vedado à CESSIONÁRIA transferir ou ceder o Termo de Cessão de Uso, bem como emprestar ou
ceder a qualquer �tulo, no todo ou em parte, o espaço �sico, ficando automa�camente rescindido o
presente termo em caso de sua inobservância.

4.1.12 - O espaço �sico cedido só poderá ser u�lizado pela CESSIONÁRIA para exploração do ramo
bancário - serviço de autoatendimento, sendo expressamente proibida sua u�lização para quaisquer
outros ramos ou fins.

4.1.13 - A CESSIONÁRIA deverá manter o espaço �sico em perfeito estado de conservação, como todos os
aparelhos e instalações funcionando sem qualquer defeito. Poderá ainda o CEDENTE exigir que a
CESSIONÁRIA, por sua exclusiva conta, reponha o espaço �sico em seu estado anterior uma vez findada a
cessão de uso.

4.1.14 - Todos os reparos, consertos e subs�tuições que façam necessários à área correção por conta
da CESSIONÁRIA, sob a condição de restaurar a coisa reparada ao estado original e de subs�tuir as peças
por outras da mesma qualidade. É proibida a realização de qualquer obra de acréscimo ou modificação
no espaço �sico sem a prévia autorização do CEDENTE.

4.1.15 - Caberá à CESSIONÁRIA/OCUPANTE o pagamento de qualquer multa ou penalidade que venha a
ser aplicada pelos Poderes Públicos em decorrência de desrespeitos às leis Federais, Estaduais e
Municipais, referentes à u�lização do imóvel/espaço �sico cedido.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, vedada a
alteração do objeto, assim como quaisquer modificações na des�nação ou u�lização.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO 

A CESSÃO poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO UNILATERAL

O CEDENTE poderá rescindir, unilateralmente, a CESSÃO, verificado o descumprimento de quaisquer das
cláusulas constantes deste termo ou, ainda, a superveniência de norma legal que impeça sua
con�nuidade.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO EXECUTOR 

O Distrito Federal, por meio de publicação de Ordem de Serviço da Subsecretaria de Administração
Geral/SEGEA/SEEC no DODF, designará um Executor para a Cessão, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia da Cessão de Uso fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, devendo ser levado a Registro nesta Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal, consoante ar�go 60 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do
presente Termo.

 

 

Pela CESSIONÁRIA:

 

____________________________________________________
DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR

 Diretor de Rede e Canais
 

 

Pelo CEDENTE:

 

____________________________________________________
LÉCIO CARVALHO DE MIRANDA 

Subsecretário de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR - Matr.0010123-8,
Diretor(a), em 05/03/2020, às 18:25, 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.

Documento assinado eletronicamente por LECIO CARVALHO DE MIRANDA - Matr.0043381-0,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 06/03/2020, às 16:24, 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.
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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= 33543333 código CRC= 2F510046.
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