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TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 01/2021-SEEC, nos
termos do Padrão nº 16/2002.

Processo nº: 0414-001157/2015

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

O DISTRITO FEDERAL, pessoa de direito público, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF), com sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.394.684/0001-53, doravante denominado CEDENTE, neste ato representado por ANALICE MARQUES
DA SILVA, portadora da cédula de iden�dade RG nº 2.075.469, expedida pela SSP/DF, inscrita no CPF/MF
sob o nº 571.577.665-15, na qualidade de Subsecretária 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 do outro lado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
(IPREV), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.203.387/0001-37, com sede no SCS Quadra 09, Torre B, 1º
andar Edi�cio Parque Cidade Corporate, ASA SUL - BRASÍLIA/DF,  CEP nº 70308200, doravante
denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por NEY FERRAZ JÚNIOR  , portador da iden�dade nº
1.429-167, expedida pela SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob nº 623.427.383-15, na qualidade de Diretor-
Presidente, celebram o presente Termo, com fulcro na Lei Federal nº 8.666/1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO JURÍDICO

2.1 - O presente instrumento tem como fundamento jurídico por analogia o art. 17, caput e inciso II, da
Lei nº 8.666/93 e o art. 15, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal;

2.2 - Na execução deste, serão observadas ainda, as determinações e diretrizes do Decreto nº 16.109, de
01 de dezembro de 1994 e suas alterações.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a cessão de uso dos bens móveis relacionados no Termo de
Transferência de Cessão de Uso - TTCU 7 (55488453), que passa a integrar o presente Termo. 
 

CLÁUSULA QUARTA  –  DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O TERMO terá vigência por tempo indeterminado, a contar da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA QUINTA –  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CESSIONÁRIO

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


5.1 - Guardar os bens em local apropriado e seguro, de forma a evitar a ocorrência de dano, extravio ou
subtração por qualquer forma, exercendo vigilância sobre sua u�lização, sendo vedada, em qualquer
hipótese, emprés�mo, cessão, doação ou qualquer outra forma de des�nação para outro órgão;

5.2 - U�lizar os bens somente para o fim a que se des�nam, dentro dos padrões técnicos recomendados;

5.3 - Zelar pela conservação e adequada u�lização dos bens;

5.4 - Apresentar anualmente relatório atualizado sobre a u�lização e o estado de conservação dos bens;

5.5 - Cobrir: toda e qualquer despesa rela�va à manutenção e a conservação dos bens, objeto desta
Cessão, bem como os danos porventura causados por seus agentes;

5.6 - Observar as demais obrigações constantes do Decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CEDENTE

Na hipótese de dano aos bens patrimoniais, o CEDENTE, por meio de seu �tular, à vista de proposição do
CESSIONÁRIO, deverá indicar a forma de ressarcimento, seja mediante reposição de bem com as mesmas
caracterís�cas técnicas do bem a ser subs�tuído ou indenização em valor pecuniário;

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 OITAVA – 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.

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO UNILATERAL

9.1 - O Distrito Federal 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.

9.2 - A CESSÃO poderá ser rescindida por ato unilateral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito
Federal, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba às CESSIONÁRIAS
direito a indenizações de qualquer espécie, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
Regulamento, nos termos dos ar�gos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para a presente Cessão, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 na Secretaria de Estado de Economia do Distrito
Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO



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

 

Pela CESSIONÁRIA:

 

____________________________________________________ 
NEY FERRAZ JÚNIOR 

Diretor-Presidente

 

Pelo CEDENTE:

____________________________________________________ 
ANALICE MARQUES DA SILVA  

Subsecretária de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por NEY FERRAZ JÚNIOR - Matr. 02749114, Diretor(a)-
Presidente, em 06/04/2021, às 15:52, 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 ANALICE MARQUES DA SILVA - Matr.0108934-X,
Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 06/04/2021, às 16:34, 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= 58692428 código CRC= F2964F31.

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