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130i ) , neste

do rnês de //::)/¡',. )4?'/
o uejf t-!ìe :e o¿ Pr:es iciénc ia cìo
ireder:eÌ e Cos Terl:irór:ios, com
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UNIAO,
r:epr:esen'Èado polr sêu Presíden-"e, Desembal:gacior MARIo MAcHÄDo,
uso cta a-Ll:ibuicão que the conf ere o âr'L. 10 da Lei I1 .697 ,

por: -int,e r':néoio cio ::ef eriio Tribunai, ìesie a'Lo

dor:avente Ces ign acio simÞfesmente CEDENTE,
A POLÍCIÀ MTTTTÀR DO ÐTSTRTTO FEDERÀL, COM

de
de

regrstro
T soladesno CNPJ 08.9a-2.61010001-16, con sede no Setor de Àreas

Sui, Quadr:a 04 - SÀIS/ .Anexo c1o Quartel do Comando Ger:aIlDÀL4
(Telefone: 39i0 eto

I'IUNES
reI)resenì:âdo ItrO.r: SeU

\2 ,25

segurança e )1 1tl

s e qul:anc a e

Co:neÌÌdan-Le-Gera1 , CEI- MARCOS ÀNToNIO ÐE OLI\¡EIRÀ / pol:-Ledor

.Ìiante denoininada s implesmen i:e cESSIONARIA,
rdentidade 1.725.365 SSP/DF e do CPF 461.460.161-

resoL\¡em Íirmar o pr:esente Ter:mo de Cessão de Uso de Aree, em

coníormioade com o PA 5.459/2016, e mediante as seguinces
cIáus:-tIas e concìicòes:

Cl,ÀUSltL,A PRIMEIRA - DO OBJETO - O pr-esen'Le Ter:mo
de Cessão 'uen por obje-"o a cessão de uso de á::ea de pr:opr:iedacie
do CEDENTE, disponibiÌizacìo para uso <ia cEssrONÁRrA, em cará-,-er:
p¡ecá::io e gratuitor -Lotallzando 444,05 m2 (quaì:rocentos e
c1r.ìa]:en-ua e qllatro metros e cinco centimelrôs quadrados), cu ja
f i,naiidacle é o f ur:cioilainento cios Pos,ùcs da Por,ÍcfA Mj TAR Do
DF, dis'.-rib'ùidas conforme e tabela abaixo.

Ijoéâ1ização là.rea.
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por:

Fóru¡ì de Brazlândia, Térr:eo
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Manutencão da seguranc a
or:dem úblicas
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Fó¡um do Paranoá¿ Terreo llanutencáo da
ordem públ icas

s egu l: anc a e

l,Ianutencão da segul:ança 59,C0e
ordem úbl acas

Fórum de Sobradinho, Térreo,
Bioco ¡! o¡dem úbl icas

¡''lanutencào cla se g ur:anc a e

l]órum Des - Jú.lro I-eal lagundes,
Tél:reo, Eloco II

Ìlanutenção cìa seguranqa
or:dern Þúblicas

segur:ancaFór:um :.li[abete, Té]:reo i rlanutencão da
or:dem públicas
trtanutencão da segur:ança
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Uanutencão da segul:anga
orciem úbLicas
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I'f anutenção da segurança
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¡fanutenção de segurança
ordeÌì públicas
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Fórum dÕ ¡¡úc leo BandeiTante,
subsô1.)

e

e

e

e

e

e

Fórun de Planaltina, 1o andar

Fórum de Samambaia, Subsolo

Fór:um de Samambaiâ, Téü eo

Fórum de Sáo Sebastrão, Tér:reo

Fórum de Taguatinga, Térreo

e

Fór:um de Santa l,laria,
do Bloco A

subs ôl ô

Fórum do cuará

PARAGRÃFO UNICO _
tel:rio não impi ica ônus f ina:lce j-ro

A Cessão de uso
à CESSIOT{ÁRIA,

-î67, incaso
CL.AUSULA SEGUNDA - DO F UI.ÍDAMENTO LEGAI - Àr-Ligo

XXII, do Regimento In-,el:ro.cio TTibunal de Justíca do
Federal e dos Territórios, Art. 10 da Lei 1!.697/20A8 e
cPR 356/2000 cio TJDFT.

Dlsti:ato
Hc}ì_-La ì- I A

CLAUSIrI,A TERCETRA _ DAS OBRIGÀçOES E
RESPONS.¡\BILIDADES DA. CESSIONIíIRIA - A cessão de uso objeLo deste
termo fica condicionada ao atendimento pel"a cE s s IorìáRIA clas
iegras abaixo. impos-"as pelo uso do espaço cecìido.

I - restituira a instalação. quando Ìlouver
l:evogação desta Cessão, nas mesmas condiçòes em que foi entregue
para o uso, deixando-a em perfeitas condiçoes de funcionamento,
exceto a que/ pelo uso consiante, sofrer desgaste natural-,
efetuendo, quando for o caso/ por sua conta e risco, com intej-ra
solidez e perferçaor Lodo e qualquer repalro e::igido, emÞregando.
na coisa conseriada ou substituida, inaterial de boa gualidade;

If - usar a área dlstr.ibuida r

constanie da C!áusula Primeira, excÌusivamente,
empres'tá-1.r ou cedê-1a, i:o todo oL¡ e:r par:te,

1

conforme tabela
senclo pì:oibido

s em o p::évio e



-2j

eÌl)l:es so coìlserìiiin€nto cio CEÐENTE;

%b

#þ!æ
fTf - reperal: ou audenizâr¿ a juizo cio CEDENTE,

iooes e quaisquei aval:i¿ts o'.i cìanos car;sacios às insiaiacoes sob
sua r:esoonsabilrdade, Þel os se-ds se¡vido::es, llr:eÌrostos e
:c::cc j ros, por ncgIigétrc::, ir-oc:icra ou inp::ucìc:c.i.a;

IV - inanier as áreas, obleic cio pl:eser'Le Termo,
en pel:feitas condicoes de conservação e asseio, coìn .ooas as
suas instaiações em funcionanento. sonen'!e podendo ¡eaiizar
quaiquel aìteracão em seus espacos f lsicos, entendicÌa, como -uai,
ecificacões de par-ecies de aÌvenaria ou ou'Lros ma j:e¡:.ia;s
s:nila::cs, rnedier'-te c Ðl:dYio e c):pl--csso conseclrñc].io co
CEDENÍE, ressalvando-se que toda e qualQuer benfeito¡ia e,/ou
;nel.ho¡ia ¡os ri¡ór¡eis inco::po::a::-se-á, de imeCieio, ao Pa'"rinôll.ro
co CEDENTE, r.ao ce5erco ao cEssIoNÁRro/ o i -:c-L--o, e::ì ie,:l¡ç
aigum, de r:e'Lenção ou indenizacão, a qualouel: i.:tuio;

v - d- -<)l-¿<:L,
á¡ea obìeio do p::esenre Tel:no,
f iel cuÌnÞrimen-Lo;

a qr:ralguer tempo,
.Ðeio CEDENTE, par:e

a vi s.tor:i a cìa

vei.i Í -icar seu

?el:ino pal:â
r\-L -l I La- ,U

I - Pe ¡in i-" i r
instaiäção, pei a l-ç.QcTalì\lÀÞTÀ

áreas objeto des te
?os'.os c1a Poi icia

quai.q.ie.::
de Ter:nìo

quaisquer

o

coiì aniececiénc i e

c1,Àus{Ir,À QuÃRTA DAS OBRTGAçOES DO CEÐENTE

CEDENTE obr:ga-se a

das
de

Discrito Feder:a I nos Fór-uns.

c1ÁusuI,A gurNTÃ, - DA A.],TERAçÃo roaa e

altel:ação deve::á sei processada mediante a celebl:acão
Àciítivo, vedada a altel:acao do objeto, assim cotÌìo
mociif .icacões na des'"inacão ou utilizacão.

poder á

mínima

CLAUSI'I,A SEXTÀ - DA ÐISSOÎ.IJçAO - O presente Telrìllo
ser disso-ivico, por qualquer das pertes, bas,l:ando, para
menifestação es cl: iia dessa in-eenção.

de 30 (trinta) dias.

cÎ-AÚsiJT.A SÉTIMA _ DA RESCTSÀO ITNTLATERÃ¡ - O

CEDENTE pocte::á resc.indir, uni,la-rei:aimeni:e, e CessAo, ve¡if icacio
o ciescumprimento cìe quaisgue:: das cIáusulas cons-(-an-Les des'Ëe
-f'el:no Õil , a:Lncia, a suif el:ÿcniencie cie norma iegai que impeca sua
conii¡uidade.

CI,AUSUI,A OTTAVA
Ins-!r'Llmen'Lo se¡á execui-ado sob

DA FISCA],TZAçAO
aconÞen lì amen-'o da

- O p.r:esen-"e
Secretaria deo



I\dministração Predia]- - SEAP, e q)-ra] se j.ncilÍ'.birá C.e obse¡va.r o
f j el- cu:Ìp::ii:ìento do Þr:eseli-e '.f el:llo, âno=-al: elu l:eg j s-e ro ìlïóÐ_)-'ro
toclas as ocolrrências l:elacio¡1adas corn a execução do pIesen-"e
Ins-Lrumen-Lo, dete::ninancìo o qlle f or necessál:io à ::eEuiarrzacão
das faÌ-.as ou impe¡feicòes obser:r'âdas.

PÃRÀ.GRÃFO
Fiscalizador:a cìo CEDENTE
ef e*.iva ocupaçäo de áreas

PRIMEÍRO - Eicará a cel:go
a inforr,acão no Proce s s o

dO CEDENTE ÞCIA CESSTONÁRTA.

- As decisoes e
cÌo f iscalizado::
tempo hábil, para

Unidäde
dete de

PARAGRÃFO SEGUI'IDO
que ulirâpesse¡n ê colTìÞetênci a
solj-citadas e seus super:io::es, cm
meC.iclãs convenientes.

p::ov.j.dênc ias
deverão sel:
a adocão das

ct ausul.A. NoNÀ - ÐA PUBLICÀÇÀO
CEDENTE pr.oviclencia]:/ a sua cusì¿a, a lor-rbticacão do
instl:unento no Diár:io OÍicial da União, na for:lne
vigente.

Incurnbi¡á ao
extl:ai:.o des'.e
da Iegrs lação

CLAUSInÀ ÐECIMA - ÐO !'ORO - Pal:a dirrmir guestóes
judiciais relacionadas à execução do presente termo Íica f l>:aca
e Secão Judiciá¡i-a Federal do DistrÍto Federal.

E, para flrmeza e como prova de assim haver,
decicÌido, favrou-se o presenie Termo em 02 (duas) vias cle iguai
-Leor e forrna, uma das guais se destina à CESSIONÁRIÀ, o qual/
depois de lido e achado conforme, é assinado pelo representante
clo CEDENTE .

Br:asilre/ÐI', al
de de 2016.

SDE
ol ic ia

PEIO CEDENTE;

Pela CESSTONÀRIA;

Ðe s emb rgador. l,fARIO ò4ACHÀDO

Pre s i deqî,ê TJDFT

Cea MARCO o
Conandanr- e -G e.ra l-
Distrito Federa I

o
da

OLT¡/ETRA
Hilitar do

ioi,i.rn nrr,r'f.ý fi:ri!r.¡r, i,^itr:r::rl¡ . rl
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Poder Judiciário da União

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

 

NUCONV

NUCLEO DE CONTRATOS E CONVENIOS

TERMO ADITIVO 03 AO TERMO DE CESSÃO DE
USO DE ÁREA 003/2016, QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, E A POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL - PMDF.

 

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, inscrito
no CNPJ/MF 00.531.954/0001-20, sediado na Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 10 da Lei 11.697, de  13/06/2008, doravante designado
simplesmente CEDENTE e, de outro lado, a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF, inscrita no CNPJ/MF 08.942.610/0001-
16,  com sede no SPO, AE conjunto 04 - QCG – Palácio Tiradentes - Setor Policial Sul – Brasília-DF, CEP: 70.610-212, Telefones: 3190-
0001/0004/0061. E-mail:  ajudantepm@gmail.com, neste ato representada por seu Comandante-Geral, CEL JULIAN ROCHA PONTES, portador da
Cédula de Identidade 1.455.113 - SSP/DF e do CPF 602.338.691-15, daqui por diante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, resolvem celebrar
o presente termo aditivo, em conformidade com a Lei 8.666/93, o disposto no PA 0005459/2016 - SEI e mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente termo aditivo tem por objeto alterar a área ocupada do termo de cessão inicial, que
disponibiliza, a título precário e gratuito, áreas do Tribunal, totalizando  351,41m² (trezentos e cinquenta e um metros e quarenta e um centímetros
quadrados)*, para funcionamento de postos da POLÍCIA MILITAR DO DF, firmado entre as partes em 26/08/2016, publicado em 30/08/2016.

*(conforme alterações do termo aditivo 02)

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL –  Cláusula quinta do termo de cessão inicial c/c artigo 65, inciso II, da Lei 8.666/93, e art.
367, inciso XXII do Regimento Interno do TJDFT.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ÁREA – Por este aditivo, fica alterada a área utilizada pela CESSIONÁRIA, que passa
de 351,41m² (trezentos e cinquenta e um metros e quarenta e um centímetros quadrados)para 341,86m² (trezentos e quarenta e um metros e oitenta e
seis centímetros quadrados), conforme disposto na tabela abaixo:

LOCALIZAÇÃO FINALIDADE ÁREA  (M²)
Fórum de Águas Claras, Térreo, sala T.10 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas        8,06
Fórum de Brazlândia, Térreo, sala T.20 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      12,25
Fórum de Ceilândia, Subsolo, Bloco Anexo (complexo criminal), sala S-07 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      19,65

Fórum do Gama, 1o Andar, Ala A, sala 1.55 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      20,10
Fórum do Guará, Térreo, sala T.35 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas       9,68
Fórum Des. Júlio Leal Fagundes, Bloco II, Térreo Manutenção da Segurança e Ordem Públicas    158,99
Fórum do Núcleo Bandeirante, Térreo, sala T.55 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas        9,47
Fórum do Paranoá, 1ª andar, Bloco B, sala 1.07 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      12,46
Fórum de Planaltina, Térreo, Bloco A, sala 67 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      11,52
Fórum do Recanto das Emas, Térreo, sala T.10 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas       8,39
Fórum de Samambaia, Subsolo, sala S.40 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      26,82
Fórum de Santa Maria, Térreo, Ala C Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      15,12
Fórum de São Sebastião, Térreo, sala 10 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas       6,29
Fórum de Sobradinho, Subsolo, Bloco A - sala SSA01 Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      11,21
Fórum de Taguatinga, 1º andar, Ala Norte, sala 111-B Manutenção da Segurança e Ordem Públicas      11,85
TOTAL  341,86
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA - O presente termo aditivo terá vigência eficácia a partir da data de sua publicação.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO – Ficam ratificados os demais dados e cláusulas do termo de cessão de uso de área inicial, de
26/08/2016 (1075296), e dos termos aditivos 01, de 27/12/2016 (1008967), e 02, de 21/10/2019 (1133127), que por este instrumento não foram
alterados ou modificados.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO - Incumbirá ao CEDENTE providenciar, a sua custa, a publicação do extrato deste aditivo no Diário
Oficial da União, conforme a legislação vigente.

E por estarem assim justos e acordados, firmou-se o presente instrumento, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado eletronicamente pelas
partes.

 

 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Julian Rocha Pontes, Usuário Externo, em 25/06/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Romeu Gonzaga Neiva, Desembargador Presidente, em 08/07/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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