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TERMO DE PERMISSAO DE USO N.° 005/2014

TERMO DE RERMISSAO DE USO DE
ESPAQOS FISICOS SITUADOS NA
ESTAQAO GALERIA DA COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL -
METRD-DF EM FAVOR DA AUTARQUIA
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO
FEDERAL — DFTRANS

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METR6-DF,
empresa pdblica, com sede na Avenida Jequitiba n.° 155, Aguas Claras/DF, CNPJ
n.° O38.070.074-0001/77, neste ato denominada simplesmente PERMITENTE,
representada por seu Diretor-Presidente DOREMAR JOSE BARROSO
HREISEMNOU, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de
identidade n° 387.718 SSP/DF, e do CPF n° 152.718.971-68, por seu Diretor
Financeiro e Comercial, ALBERTO CASTILHO DE SIQUEIRA, brasileiro, casado,
economista, portador da Carteira de ldentidade n.° DF-326.765, SSP/DF, e do CPF
n.° 114.128.521-53, por seu Diretor Técnico e Diretor de Operagéo e Manutenoéo
Substituto, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador da carteira de identidade n° 529.363 SSP/DF e do CPF n.°
102.817.206-06, e sua Diretora de Administragao SIMONE MIGUEL DA SILVEIRA,
brasileira, solteira, contadora, portadora da ldentidade Profissional n.° DF-015336/0-
5, CRC/DF, e do CPF n.° 418.229.271-53, todos residentes e domiciliados nesta
capital, de um lado, e de outro, a autarquia TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO
FEDERAL - DFTRANS, inscrita no CNPJ sob o n.° 05.764.629/0001-21, com sede
no SAIN — Setor de Areas lsoladas Norte, Terminal Rodoviario de Brasilia, Sobreloja,
Asa Sul, Brasilia/DF, CEP n.° 70.631-900, representada por seu Diretor-Geral, JAIR
TEDESCHI, brasileiro, portador da Carteira de ldentidade n.° 242.424, SSP/DF, e do
CPF n.° 024377.241-68, doravante denominada PERMISSIONARIA, tém entre si,
justo e acordado o presente Termo, firmam na forma do artigo 116 c/c o artigo 55 da
Lei n.° 8.666/93, an. 1.208 do Codigo Civil e outras disposigoes legals pertinentes
em vigor e a Decisao da Diretoria Colegiada exarada em sua 9953 Reuniao
Ordina ia, realizada em 15 de outubro de 2014, e demais documentos constantes do
proces 0 n.° 0097-001265/2012, tém justo e contratado na forma e sob as condigoes
abaix
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a PERMISSAO DE USO de 7 (sete)

Iojas localizadas na parte externa da estagao GALERIA do METRO-DF, cuja area
total corresponde a 254,97 m2 (duzentos e cinquenta e quatro virgula noventa e sete
metros quadrados), conforme croqui em anexo, com o objetivo de viabilizar a
Administraoao e Gerenciamento do Sistema de Bilhetagem Eletronica e a
Comercializagao e Distribuigao de Créditos Eletronicos

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
A PERMISSAO DE USO dar-se-é de forma onerosa, revertendo para a

PERMITENTE todas as benfeitorias realizadas pela PERMISSIONARIA no local.
PARAGRAFO PRIMEIRO — A PERMISSIONARIA devera pagar, até 0 dia 20 de
cada més, o valor total de R$ 19.821,65 (dezenove mil oitocentos e vinte e um reais
e sessenta e cinco centavos) a titulo de aluguel pelo uso das 7 (sete) Iojas
localizadas na parte_externa da Estaoao/Galeria, conforme aprovado pela Diretoria
Colegiada do METRO-DF em sua 865@’Reuniao Ordinaria, realizada em 18.04.2012,
com as devidas atualizaooes monetarias, e na qual se incluem as despesas
calculadas pelo uso de aguae condominio, que poderao ser eventualmente abatidas
tao logo a PERMISSIONARIA comprove o pagamento dessas despesas as
empresas responsaveis pelo fornecimento, apos regular autorizagao do
PERMITENTE.
PARAGRAFO SEGUNDO — O pagamento do valor das demais despesas
administrativas, quando houver, sera realizado por meio de deposito em conta-
corrente, indicada pela PERMITENTE até 10 (dez) dias antes da data estabelecida
para o pagamento. Caso 0 dia estabelecido para 0 pagamento seja sébado,
domingo ou feriado, o mesmo devera ser efetuado no primeiro dia Util seguinte.
PARAGRAFO TERCEIRO — A PERMISSIONARIA se compromete a pagar 0 valor
das despesas estabelecidas neste instrumento de acordo com as normas fixadas
pelo PERMITENTE, durante a vigéncia da presente PERMISSAO DE USO.
PARAGRAFO QUARTO — No caso de atraso no pagamento das despesas
acarretara a incidéncia de correoao monetaria de acordo com a variaoao do lndice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) ou qualquer outro indice oficial que vier a
substitui-lo, apurada entre a data do vencimento da mensalidade e 0 seu efetivo
pagamento.
PARAGRAFO QUINTO — C/aso se faga necessario reajustar o valor das despesas
citadas no Paragrafo Primdiro da presente clausula, a PERMITENTE informaré a
PERMISSIONARIA os nov s valores, que passarao a ser assim cobrados a partir do
més subsequente ao avisdi rF9‘
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CLAUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO
Decorridos 12 (doze) meseslda assinatura do contrato, os precos serao

reajustados, com base na variacao do lndice Nacional de Precos ao Consumidor —
INPC ou outro que venha a substitui-lo apurado no periodo.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
O presente termo tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de

16.10.2014, podendo ser prorrogada, caso haja interesse entre as partes, desde que
precedida da respectiva justificativa antes do término da vigéncia deste, mediante
celebracao de termo aditivo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisao, as obras porventura oonstruidas
no espaco a ser cedido serao incorporadas ao patrjmonio do METRO-DF, sem
nenhuma indenizacao deste para com a PERMISSIONARIA.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAQDES E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES
Constituem obrigacoes e responsabilidades da PERMISSIONARIA:
I - Pagar a taxa pelo uso das Iojas e todas as despesas relativas ao consumo de
agua, telefone, gas e outras taxas que venham a incidir sobre a area ocupada,
conforme o disposto no Paragrafo Primeiro da Clausula Segunda;
II - Responsabilizar-se pela seguranca, limpeza da area e de suas adjacéncias e
manutencao do espaco cedido pelo prazo que perdurar a presente PERMISSAO DE
USO;
Ill - Responsabilizar-se irrestritamente pela conservacao do espaco objeto deste
instrumento, devendo manté-Io nas mesmas condicoes, segundo termo de vistoria
realizado na entrega, até a devolucao;
IV - Responsabilizar-se civil e pessoalmente por todo e qualquer dano que cause a
PERMITENTE, a terceiros ou a prepostos seus, por acao ou omissao em
decorréncia da ocupacao do espaco cedido, nao sendo a PERMITENTE, em
nenhuma hipotese, responsavel por danos diretos, indiretos e lucros cessantes;
V - Na hipotese de chamamento da PERMITENTE, em juizo, a qualquer titulo, a
PERMISSIONARIA obriga-se a assumir todos os onus decorrentes;
VI - Nao podera, em nenhuma hipotese, danificar, encobrir ou deslocar placas de
identificacao da PERMITENTE e nem alterar instalacoes, sem prévia PERMISSAO
por escrito deste; I
VII - Consertar ou substituir por outro de igual porte, 0 material da
PERMISSIONARIA que vier a ser destruido ou inutilizado" L
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VIII - Obedecer, rigorosamente, as condigoes deste TERMO e seus anexos,
devendo qualquer alteracao nas especificacoes ser autorizada previamente por
escrito, pela PERMITENTE;
IX - Devolver o espaco em perfeito estado de conservacao e uso, com as obras de
melhorias, investimentos e aformoseamento implantados;
X - Responsabilizar-se pela manutencao de seus equipamentos, pelo zelo,
consen/acao e manutencao dos seus bens e instalacoes, respondendo isoladamente
por quaisquer danos ou prejuizos causados a PERMITENTE, decorrentes de ato,
omissao ou fato de sua exclusiva responsabilidade;
XI - Nao interferir no sistema operacional do METRO-DF;
X - Caso seja necessaria a realizacao de obras, devera solicitar a PERMISSAO
prévia da PERMITENTE, e durante a implementacao e operacao das obras:

a) responder por toda e qualquer interferéncia decorrente de danos
causados por culpa exclusiva ou de seus prepostos que venha a provocar
na infraestrutura ou nos demais equipamentos destinados a prestacao
dos servicos da PERMITENTE, ou ainda, que afete os indicadores de
qualidade dos servicos e/ou cause prejuizos a este ou a outrem;
b) responsabilizar-se integralmente por qualquer dano, acidente de
qualquer género ou espécie de prejuizos sofridos causados
exclusivamente pela PERMISSIONARIA ou por seus prepostos, assim
como se responsabilizar por quaisquer danos sofridos por seus
funcionarios ou por prestadores de servicos por ela contratados, devendo
diligenciar os esforcos necessarios para que os seus funcionarios ou
prestadores de servicos utilizem os equipamentos de seguranca
necessarios e obedecam as normas especificas sobre seguranca em
instalacoes objeto deste contrato;
c) responder por quaisquer multas ou penalidades decorrentes do nao
cumprimento de obrigacoes Iegais ou regulamentares de sua
responsabilidade ou de seus prepostos;
d) indenizar a PERMITENTE ou a terceiros afetados, pelos danos ou
prejuizos que, diretamente ou indiretamente, vierem a ser causados por si
e seus prepostos;
e) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas legals e
regulamentares relativas a Medicina e Seguranca do Trabalho, assim
como as relativas ao meio ambiente, quando houver obras executadas no
espaco a ser cedido pela PERMITENTE;
f) sinalizar, Iimpar e remover entulhos de toda a area que tiver sido
ocupada para a realizacao de obras, trabalhos de instalacao, remocao e
remanejamento ou manutencao, responsabilizando-se por qualquer multa
aplicada em virtude de presenca de entulho no local;
g) responder pelos encargos trabalhistas, previden I rios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do objeto permitido'
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h) nao transmitir a posse do espaco cedido, em hipotese alguma, sem
anuéncla prévia e por escrito da PERMITENTE.
i) restituir a area do lmovel, flnda a PERMISSAO, no prazo de até 30
(trinta) dias apos a notiflcacao, no estado em que 0 recebeu, salvo as
deterioracoes decorrentes do seu uso normal, nao assistindo a
PERMISSIONARIA direito a indenlzacao;
j) consultar a PERMITENTE antes de proceder a qualquer alteracao do
imovel objeto da PERMISSAO;
I) nao modiflcar ou transferir a destinacao a qualquer titulo da area
ocupada, sem autorizacao da PERMITENTE;
m) assumir a responsabilidade pelas ocorréncias de furtos, roubos ou
danos provocados por terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrlgacoes e responsabilidades da
PERMITENTE:
I - Disponibilizar o espaco aclma referido nos termos do artlgo 48 da Lei Organica do
Dlstrito Federal, e outras disposicoes legals pertinentes em vigor;
II - Notlflcar por escrito a PERMISSIONARIA sobre qualquer lrregularldade referente
a utilizacao da area cedida, devendo esta se reportar a PERMITENTE no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da referida
nofificacao.
Ill - Sollcitar a substitulcao do material/servico que nao estiver de acordo com a
finalldade deste Termo.
PARAGRAFO SEGUNDO — O presente termo nao gera obrlgacoes para a
PERMITENTE e nem direitos para a PERMISSIONARIA, questlonavel judicial ou
extrajudlclalmente, salvo o direito de usar o espaco solicltado, enquanto vigente a
presente Permissao de Uso, com a finalldade exclusiva de desenvolver suas
flnalldades instltuclonais, conforme ja justlflcadas no processo adminlstrativo n.°
0097-001265/2012.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAQAO
Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao

do Termo Aditivo, vedada a modlficacao do objeto.

CLAUSAULA SETIMA - DA o|sso|_ucAo
A dlssolucao podera ocorrer a qualquer tempo, mediante notificacao

prévia no prazo minimo de 30 (trinta) dias, a jui o da PERMITENTE ou da
PERMISSIONARIA, sem que assista a PERMISSION ' IA o direito a lndenizacao de
qualquer espécle, inclusive benfeitorias ou acessoes
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I) nao modiflcar ou transferir a destinacao a qualquer titulo da area
ocupada, sem autorizacao da PERMITENTE;
m) assumir a responsabilidade pelas ocorréncias de furtos, roubos ou
danos provocados por terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrlgacoes e responsabilidades da
PERMITENTE:
I - Disponibilizar o espaco aclma referido nos termos do artlgo 48 da Lei Organica do
Dlstrito Federal, e outras disposicoes legals pertinentes em vigor;
II - Notlflcar por escrito a PERMISSIONARIA sobre qualquer lrregularldade referente
a utilizacao da area cedida, devendo esta se reportar a PERMITENTE no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da referida
nofificacao.
Ill - Sollcitar a substitulcao do material/servico que nao estiver de acordo com a
finalldade deste Termo.
PARAGRAFO SEGUNDO — O presente termo nao gera obrlgacoes para a
PERMITENTE e nem direitos para a PERMISSIONARIA, questlonavel judicial ou
extrajudlclalmente, salvo o direito de usar o espaco solicltado, enquanto vigente a
presente Permissao de Uso, com a finalldade exclusiva de desenvolver suas
flnalldades instltuclonais, conforme ja justlflcadas no processo adminlstrativo n.°
0097-001265/2012.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAQAO
Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao

do Termo Aditivo, vedada a modlficacao do objeto.

CLAUSAULA SETIMA - DA o|sso|_ucAo
A dlssolucao podera ocorrer a qualquer tempo, mediante notificacao

prévia no prazo minimo de 30 (trinta) dias, a jui o da PERMITENTE ou da
PERMISSIONARIA, sem que assista a PERMISSION ' IA o direito a lndenizacao de
qualquer espécle, inclusive benfeitorias ou acessoes
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CLAUSULA OITAVA — DA RESCISAO
Considerar-se-a resclndlda a presente PERMISSAO DE USO,

lndependente de ato especial, retornando 0 imovel a posse da PERMITENTE, sem
direito a PERMISSIONARIA, a qualquer indenizacao, inclusive por benfeitorias
realizadas, nos seguintes casos:

l. Se ao imovel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilizacao dlversa da
que Ihe foi destinada, prescindindo do TERMO ADITIVO
correspondente;

ll. Se houver inobservancia do prazo previsto no ato concessivo;
Ill. Se ocorrer inadimplemento de qualquer clausula contratual;
IV. Se a PERMISSIONARIA renunciar a PERMISSAO DE USO, ou deixar

de exercer as suas atividades especificas, ou ser extinta.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As causas de extincao da PERMISSAO DE USO serao
analisadas e obedecerao aos preceitos da Lei Distrital n° 2.834, de 07/12/2001, bem
como pelas clausulas contratuais aqui previstas e previsoes da Lei Federal n.° 8.666,
de 21/06/93, no que couber.
PARAGRAFO SEGUNDO - O presente termo tem carater precario e revogavel
podendo ser modificado ou rescindido a qualquer tempo, por conveniéncia de
qualquer das partes, obsen/ado o dever de comunlcacao com antecedéncia de 30
(trinta) dias.
PARAGRAFO,TERCElRO - Todas as comunicacoes entre a PERMITENTE e
PERMISSIONARIA relacionadas com a execucao do presente TERMO deverao ser
feitas por escrito. .
PARAGRAFO QUARTO - Qualquer alteracao contratual devera ser implementada
mediante a celebracao de Termo Aditivo, que apos sua formalizacao, constituira
parte integrante deste Ato Administrativo.

CLAUSULA NONA — DO GERENCIAMENTO

O gerenciamento do presente TERMO DE PERMISSAO DE USO e a
execucao dele decorrente ficarao a cargo do Chefe do Departamento Comercial —
FCO, por parte da PERMITENTE, e, por parte da PERMISSIONARIA, sera indicado
formalmente o servidor responsavel.

CLAUSULA DECIMA — DO FORO
Fica elelto 0 foro de Brasilia, Distrito F eral, para dirimir quaisquer

duvidas relativas ao cumprimento do presente Termo.

KEI .
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E, por estarem de comum acordo, fol mandado lavrar o presente TERMO,
do qual extrairam-se 04 (quatro) vias, para um so efeito, as quais, depois de lidas,
sao assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasilia, 16 de outubro de 2014.
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~ O AR JOSE BARROSO HREISEMNOQU/A AS ILH DE SIQUEIRA
Diretor-Presidente F Dir or ina c roe omercial
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