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TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS nº 02/2022-SEEC, nos termos do
Padrão nº 16/2002.

Processo nº: 00040-00015357/2019-61

 

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 MONISE CARRIJO
FERNANDES DA FONSECA, portadora da cédula de iden dade RG nº 1940878, expedida pela SSP/DF,
inscrita no CPF/MF sob o nº 709.495.221-04, 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, nos termos de autorização prevista no ar go 1º do Decreto nº 42.489, de 09 de
setembro de 2021 e conforme delegação de competência prevista na Portaria nº 235/2021-SEEC, de
30 de agosto 2021, em conformidade com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e, do outro lado, a CASA CIVIL DO DISTRITO
FEDERAL (CACI), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.639.459/0001-04, com sede no Palácio do Buri ,
Praça do Buri , 1º andar, Brasília - DF, CEP nº 70.075-900, doravante
denominado CESSIONÁRIO, neste ato representado por JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO, portador da
iden dade nº 1.418.121, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 602.307.381-68, na
qualidade de Subsecretário de Administração Geral, conforme delegação de competência prevista
na Portaria nº 31, de 17 de dezembro 2020, celebram o presente Termo, com fulcro na Lei Federal nº
8.666/1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O TERMO tem por objeto a cessão de uso do imóvel, pertencente à carga patrimonial da SEEC, de
forma não onerosa, com área correspondente a 1.226,79m², localizado sob o endereço Setor de
Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23, TEI: 193/80 (23836138), com registro cartorial
sob número de matrícula 11176 (23836414), no Cartório do 2º O cio do Registro de Imóveis, e
Inscrição na Secretaria de Estado de Economia sob o número 30072026, conforme condições e
especificações do Plano de Trabalho - SEEC/SUAG/COGIN/DIPIM/GECRI ( 89577197) e do Relatório de
Vistoria de Edificação SEI-GDF n.º 21/2021 - SEEC/SUAG/COGIN/DIPIM/GEVIS (62835164).

2.2 - O Plano de Trabalho (89577197) é parte integrante do Termo de Cessão de Uso,

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/a1cdd118589a44b0a69e560cd8c69906/Decreto_42489_09_09_2021.html
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independentemente de transcrição.

2.3 - Na Projeção 02, ocupa uma área de 143,21m² com Arquivo, uma área de 200m² com Almoxarifado
e uma área de 78,72m² com Depósito de Bens Inservíveis. Totalizando nessa edificação:   421,93m².

2.4 - Na Projeção 03, ocupa uma área de 36,62m² e compreende a Sala Administra va do
Almoxarifado. 

2.5 - Na Projeção 06, ocupa uma área de 143m², compreendendo o Subsolo, Térreo, Pav. Superior. 

2.6 - Na Projeção 09, ocupa uma área de 625,24m², compreendendo a 36 vagas em estacionamento
coberto, o que totaliza uma área de 1.226,79m² de cessão de uso à Casa Civil do Distrito Federal -
CACI (62835164).

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O Termo terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua
prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,
observado o interesse do Cedente.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CESSIONÁRIA:

4.1 - Cobrir toda e qualquer despesa rela va à manutenção e à conservação do objeto desta cessão,
comunicando imediatamente à CEDENTE qualquer dano causado ao imóvel e as respec vas
providências com vistas à sua manutenção e conservação;

4.2 - Devolver o imóvel, em caso de revogação do presente Termo de Cessão de Uso, nas mesmas
condições de uso em que recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais do uso regular;

4.3 - Disponibilizar preposto para representá-la na execução deste Termo de Cessão de Uso, com
vistas à sua adequada operacionalização e inter-relacionamento entre as Pastas;

4.4 - Processar prontamente todas as solicitações do gestor/fiscal da Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal - SEEC, relacionadas à melhor execução deste Termo de Cessão de Uso;

4.5 - Responder por danos causados à Administração ou a terceiros, dentro de sua área cedida, desde
que fique comprovada a ocorrência de dolo ou culpa por parte de seus servidores, empregados ou
prepostos, nos termos do art. 70 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.6 - U lizar os equipamentos e as instalações cedidas pela administração, exclusivamente, no
cumprimento do objeto pactuado, correndo às suas expensas a conservação, guarda, manutenção e
reparo, inclusive manutenção preven va e corre va dos bens eletrodomés cos, equipamentos,
mobiliários e instalações (quando for o caso);

4.7 - Comunicar previamente à Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal - SEEC para conhecimento da Gerência de Engenharia e Infraestrutura da
Coordenação de Gestão de Próprios, alterações de layout do espaço cedido;

4.8 - Abster-se de instalar equipamentos elétricos que não atendam à demanda da carga das
instalações do Edi cio, exceto com instalação de outra fonte de apoio, como gerador e placas de
energia solar, por exemplo; 

4.9 - Formalizar com antecedência junto à Administração Predial do Edi cio, a re rada e entrada de
bens comuns às duas Secretarias; 

4.10 - Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações e dos equipamentos
de propriedade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, discriminados no
Termo de Vistoria; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm


4.11 - Adotar todos os critérios de segurança predial, de forma a preservar a integridade
dos servidores, funcionários e terceiros; 

4.12 - Tomar providências quanto à prevenção de incêndios nas dependências da área cedida do
edifício, proporcionando treinamentos com o apoio dos órgãos competentes; 

4.13 - Não veicular publicidade acerca deste termo, salvo se houver prévio acordo entre CEDENTE e
cessionário; 

4.14 - Identificar visualmente o espaço cedido, conforme as previsões contidas  nas regras públicas;

4.15 - Cercar e restringir acesso apenas aos espaços cedidos, de modo a não dificultar a circulação de
espaços comuns;

4.16 - Iluminar e instalar equipamentos de monitoramento somente dentro dos limites dos espaços
cedidos;

4.17 - Não realizar benfeitorias estruturais no imóvel, exceto se autorizado pela CEDENTE, sem
direito de retenção ou indenização sob qualquer tulo rela vamente àquelas que incorporaram ao
imóvel;

4.18 - Realizar apenas benfeitorias de melhoria e adaptação do  imóvel, conforme comunicação formal
à CEDENTE, sem direito de retenção ou indenização de estruturas fixas sob qualquer tulo
relativamente àquelas que incorporaram ao imóvel;

4.19 - Realizar apenas benfeitorias hidráulicas e elétricas compa veis às demais instalações do
complexo; 

4.20 - A Casa Civil do Distrito Federal - CACI responsabiliza-se civil e criminalmente pelos atos
ocorridos no interior do espaço do imóvel cedido, nas condições estabelecidas neste Termo de Cessão
de Uso, desde que comprovadamente lhes tenha dado causa;

4.21 - 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.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CEDENTE

5.1 - Designar um executor para a cessão objeto deste Termo de Cessão de Uso, o qual desempenhará
as atribuições previstas nas normas de execução orçamentária, financeira e contábil;

5.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução deste Termo de Cessão de Uso, por meio do executor
designado, podendo este propor a sustação, a recusa, e a solicitação  de fazer ou desfazer quaisquer
serviços que não estejam de acordo com as condições e exigências especificadas neste termo;

5.3 - Exigir da CESSIONÁRIA o cumprimento das obrigações por ela assumidas durante toda a
vigência deste Termo de Cessão de Uso;

5.4 - Efetuar inspeções no imóvel periodicamente e sempre que necessário para cer ficar-se das
condições de conservação e manutenção;

5.5 - Garan r a manutenção da segurança patrimonial, de brigada de bombeiros civis, limpeza,
higienização, controle de pragas, dede zação, manutenção de redes comuns de energia elétrica, de
infraestrutura sica predial, e lógica (GDFNET), esgoto e água, de asfalto, cancelas e áreas verdes,
podendo para tanto solicitar rateio proporcional aos espaços ocupados; 

5.6 - Fornecer em locais visíveis mapa de risco e de segurança e de sinalização de acessos e vias
comuns;

5.7 - Responder pelo espaço junto aos órgãos de fiscalização de meio ambiente, de resíduos e de
desenvolvimento da Ordem Urbanística do Distrito Federal;



5.6 -  Desenvolver ações de garan a de coleta de lixo e de rejeitos, bem como a regulação das formas
de descarte no complexo, incluindo da parte cedida; 

5.7 -  A fiscalização da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC não diminui ou
altera a responsabilidade da CESSIONÁRIA na observação das normas, objeto deste Termo de Cessão
de Uso.

5.8 - Do consumo de energia elétrica

5.8.1 - A CEDENTE deverá mensalmente verificar o valor rela vo ao consumo de energia, registrado e
aferido no relógio coletor. O valor correspondente ao consumo, mediante rateio, deverá ser transferido
à conta única do Governo do Distrito Federal, bem como sua comprovação ser encaminhada ao
executor do contrato para que seja feita a devida conciliação contábil, sendo  responsabilidade
da Casa Civil do Distrito Federal - CACI, de arcar mensalmente com o referido valor, correspondente à
sua ocupação. 

5.9 - Do consumo de água

5.9.1 - A CEDENTE deverá mensalmente verificar o valor rela vo ao consumo de água, registrado e
aferido no hidrômetro coletor. O valor correspondente ao consumo, mediante rateio, deverá ser
transferido à conta única do Governo do Distrito Federal, bem como sua comprovação ser
encaminhada ao executor do contrato para que seja feita a devida conciliação contábil,
sendo responsabilidade da Casa Civil do Distrito Federal - CACI, de arcar mensalmente com o referido
valor, correspondente a sua ocupação.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante comunicado escrito e deverá ser
acrescido ao Termo de Cessão de Uso, vedada a alteração do objeto, assim como quaisquer
modificações na destinação ou utilização.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 OITAVA – DA RESCISÃO UNILATERAL 

8.1 - O DISTRITO FEDERAL poderá revogar, unilateralmente, a Cessão, verificado o descumprimento de
quaisquer das cláusulas constantes deste termo ou, ainda, a superveniência de norma legal que
impeça sua continuidade.

8.2 - O Termo de Cessão de Uso poderá ser revogado 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 à CESSIONÁRIA direito a indenizações de qualquer espécie, com as consequências previstas
neste instrumento, em lei ou Regulamento, nos termos dos ar gos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 
A eficácia do Contrato 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, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria
de Estado de Economia do Distrito Federal.



 

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:

 

JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO
Subsecretário de Administração Geral 

 

Pelo CEDENTE:

 

MONISE CARRIJO FERNANDES DA FONSECA 
Subsecretária de Compras Governamentais

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO - Matr.0174702-9,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 04/08/2022, às 19:21, conforme art. 6º do Decreto
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MONISE CARRIJO FERNANDES DA FONSECA -
Matr.1430933-5, Subsecretário(a) de Compras Governamentais, em 05/08/2022, às 11:34,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
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