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GOVERNO DO E3ÌADO
DE 5ÃO PAUTO

Administração Central
GalriDctr! dâ Supcrintendërlclã

Termo de Permissão de Uso

nl 041/2018

Concorrêncla ne 0L9 I 2017
Processo nr 7575/2016

TERMO DE PERM'SSÃO DE USO REM')NERADA, OE ÁREA

LOCALIZADA

NAS DEPENDÊNCIA' DA FATEC DOM
À txercnaçÃo ot

AMALJRY cAsTANHo, DEST1NADA

SERVIçOS DE CANTINA ESCOLAR SOERE RODAS (TRAILER),

EM QUE COMPARECE O

CEETEPS

-

CenÌro Estdduol de

Educdção Tecnológlcd 'Pduld Souzo, NA QUALIDADE DE
PERMIÍENTE, E A GERSON SAI,VIANO OE FRE'TAS E'REL',

NA QUALIDADE DE PÊRMISSIONÁR'O.

nos c15 dias do

mês oe A S

tl i L

do ano de

- compaÍêcem de um lado o CENTRO ESTAoUAL DE ÉDUCAçÃO
TECNOLÓGICA 'PAULA SOUZA', autarquia representada por sua Superintendente Professorâ louÌd
2018, nâ Cidâde de São Pâulo

M.t. Logdná,

SP,

R.G. nq 7.7L5.675-4, doravante designado PERMITENTE, e, de

outro lado,

a empresa

GERSON SAIVIANO DÉ FRÉITAS ÊlRELl - MÉ, com sede na íua Madre Maria Brasiliâ,965, Conjuntô

inlcritr no Câdastro Nacional de Pessoas
n-' 18,951. ô84/0001-72, doravante designada

01, Eloco 02 Quâdra 01, cep 13300-903, CentÍo, ltu, SP,

lurídicas

do Ministério da

Fazcnda sob

o

PERMISSIONÁRIO, ncstc ato, rcprcscntada pclo Scnhor GERSON SAIVIANO DÊ FREITAS, R.G. ne

2.447.267 ssP/PB e C,P.F, nq 3L2.2ao.788-23, e pelos mesmos foi dito, na presença das
testemunhas ao finâl consignadas, que, em face da adjudicação efetuadâ na concorrêncla ne

0t9lZ0l7, conforme desp;tcho ex;rrado a fls.268 do Processo llcltatórlo ne 7575/2016, ajustam,
pelo presente, a outorga dc pcrmissão de uso renrunerada de bcm público cstadual, que será
regida pela Lei federal nç 8.666/93 e, no que couber, pela Lei estadual

ì!

6.544189, aplicando-se,

aindâ, as disposiçóes da ResoluÇão SDECÌl N! 12, de 28-3-201,4, mediante as seguintes cláusulas e
corrdiçõe$:

C!ÁUSULÂ PRIMEIRA
DO OBIETO

constiÌui objeto deste termo a outoÍgô de permissão de uso remunerada de área
destinadâ à exploração de serviços dê CANTINA ESCOLAR SOBRE RODAS (TRAILER), situâda nâs
depcndências da FATEC DOM AMAURY CASTANHO, AVENIDA TIRADENTES, 1.211 - PARQUE OAs
rNDÚSTRTAS

-

cEp 13309-640 - lTÚ/SP - TEr./FAX (111 40L!-r87214025-4593, conformc mcmorial

dêscritivo constante do Anexo I do Edital dc Concorrência ns 0L9120!7, da proposta aprescntada
pelo PERMl5SloNÁRlo, do presente instrumento, bem como dos demais documentos constantes
do Processo ne 75751201-6.
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GOVETNO OO E6ÌÂDO
DE 5AO PAULO

Administração central

cabincte da Superintendência
PARAGRAFo PRIMEIRo

-

O local destinado à CANTINA

ESCOLAR SOBRE RoDAs

(TRAILER) erìcontra-sc dcvidamente indicado ê descrito no Anexo I a que se refere o coput desta
clá usu la.

-A

PARÁGRAFO SEGUNDO

instalação da cAN l lNA ESCoLAR SOBRE RODAS (TRAILER)

deverá estar concluída, pelo PERMISSIONÁRlo, no prâzo de 15 {quÌnze} dias, a contar da assinatura

deste termo,

a partir do qual o

mencionado estabelecimento deverá estar funcionando

regulôrmente, atendendo o corpo discente, docente e demals pessoâs eventualmente visiÌantes da
mencionada

FATEC.

PARÁGRAFO TERcÊrRo

funcionar de segunda

a

-

A cANllNA

ESCOLAR 5OBRE RODAS (TRAILER) deverá

sextâ feirâ, no horário das 08:00 às 22:00 horas e aos sábados dàs 08:00

às

12:00.
PARÁGRAFO qUARTO
SoBRE RoDAS (TRAILER),

-

O PERMlssloNÁRlo se obriga

i

âbrir 3 CANTINA ESCoLAR

for; do horári<l estabelecido no pará8rafo teÍceiro, bem como aos finais

de semana, por ocasião dos eventos que forem promovidos nas dependenciôs da FATEC DoM
AMAURY CASTANHO, a critório do PERMITENTE, ou ainda quando por estc soìicitado, desde que
tais eventos e solicitaçóes lhe sejam comunicados com ântecedência mínima de 72 (setcnta c duas
ho

ras),
PARÁGRAFO QUINTo

-

corrèrão por conta do PERMISSIONÁRlO todos os custós
CANTINA ESCOLAR soBRE RoDAs (TRAILER),

decoríentes da instalação e íuncionamenÌo da

abrangendo, dentrc outros itens, equipamentos, mobiliério, utensílios, encJrBos PÍevidên ciá rios,
trabalhistas, fiscâis, seguros, alvará de funcionamento e quaisquer outras despesas inerentes à
atividade exeÍcidâ, íessalvado o contido l'la parte flnâl do item ].2 da cláusula segunda, referente
às despesas de luz.

cúusutA

SEGUNDA

DAS

OBRTGAçõES

E

RÉspoNsABlU DAOES oO

PERMISSIONÁRIO:

Ao PERMlssloNÁRlo, além das obÍiBôçõês estabelecidas em cláusulas próPíiís dêste
instrumento e seus;rnexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe:

1)

Manter durantc toda a vigência deste ternto, ctï compstlbilidade com as demais obrigações
âssumidas, todas as condiçõÉs de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
pÍeâm bulo deste termo;

2)

Manter no local de funcionnmeÍìÌo dâ CANTINA ESCOLAR soBRE RoDAs (TRAILËR)
repÍescntante autorizado/preposto, credencisdo por escrito junto ao PERMITENTE, pâÍa
íeceber instruçõe!, acompanhar as vistorias efetuadas a título de fiscalização ê prestar os
esclarccimentos quê lhe forem solicitados;

***"{"r.t" óõtlr.
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3)

Providenciar

o licênciamento para o funcionamento da

CANTINA ËSCOLAR SOBRE RODA5

(TRAILER), responsabillzando-se pelo pagamento de taxas, emolumentos e quaisqucr outras
despesas que recaiam sobre a ativìdade exercidiì;

4)

Cumprir a legislaçâo e posturas do Município e as disposições legais estaduais c fcdcrais quc

digarÌ respeito

5)

ao funcionômento da CANTINA EscoLAR SoBRE RoDAs (TRAILER);

Afixâr, em local visível, o(s) documento(s) rclativos à autotização de Íuncionamento

da

CANTINA ESCOLAR SOBRE ROOAS (TRAILER);

6)

Errcarninhar cópiâ âutenticada do(s) documento(s) relativos à autorização dc funcionamcnto
dü CANTINA EscoLAR soBRE RooAS (TRAILER);

7)

Promover, sem qualquer ônus para o PERMITENTE, c após prévia aprovação por pitrte deste

do respectivo projeto, a instalação dos equipamentos, mobiliário e utensílìos adequados e
necessários ao funcionamento da CANTINA EscoLAR SoBRE RODAS (TRAILER) e ao
atehdimento do corpo discente, docente e demais pessoas eventuahnente visitântes d;ì
mencionada FATEC, bens esses que serão retirados, por elc

-

PERMISSIONÁR|O

-

quândo do

encerramento do prazo de vigênciâ da permissão de uso;

8)

Utilizar somentÈ materiais de alta qualidadc

9)

Manter em Dcrfeitas condiçóes de uso e higiene as instalações, equipamentos, móveis
utensílios que digam respeito à pÍèstâção dos serviços de CANTINA

ESCOLAR SOBRE

e

RoDAs

(TRAILER)j

10) Arcar com as despesas referentcs ao corìsumo de tÈlêfone e demais custos inerentes à
atividadc exercidit, com exceção das despesas dc luz que estnÍõo âbíângidas no valor da
retribuição mcnsal devida ao PERMITENTE;

11) ldentificar todos os equipamento e mobiliário de sua ptopriedade, de forma a nõo serem
confundidos cí)m similares pertcncentes ao PERMITENTE ou

12) Providenciar, scm qu;rlquer ônus para o

a

terceiros;

PÊRMITENTE, a nranutèíìção pÍeventiva e corretiva

dos equipamentos, matcriais e mobiliário, promovendo a sua substituição, quando necessírio;

13) Píovidenciar, durante os trabalhos de manutenção corÍêtiva, â substituição temporária do
equipamento, matcrial ou mobiliáÍio afetado, de fortra a não prejudicar o atendimento dos
frequentâdores da CANTINA

ESCOLAR

(

soBRE RoDAS (TRAILËR);

Responder intÈgrolmente pelos scrviços oferecidos, inclusive por aquclcs que, em virtude de
culpa ou dolo, sejam eventualmente prestados fora do padrão de qualidãdè êxigido ou em

)l1r
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desacordo com as condições ora ajustadas, ficando

o

PERI\4ITENTE

iscnto dc qualqucr

responsabilidade, seia a que ÌÍtulo for;

15) lnformar

à área de segurança do PERMITENTE os nomes e funções dos seus empregados que

esÌarão atuando nas dependências da CANTINA ESCOLAR soBRE RoDAs (TRAILER);
e fazer corn que todo o pessoâlem serviço observe os regulamentos disciplinares, de

16) Cumprir

segurança e dc higiene existente no locírldê trabalho, bem como as exigências etìanadas da

clPA (coÌnissão interna dc Prcvcnção de Acidentès) e, principalmente, âs contidas

na

legislação em vigor que rege a ínatériaj

17) Mânteí a disciplina crìtrc seus empregados, aos quâis será expressantente vedado fumar

e

consumir bebida alcoólica nas dependências da FATEC DOM AMAURY CASTANHo;

18) Afastar irnediatamente

dâs dependências qualquer empregado, por mais qualificado que seja,

cuja presença vcnha a ser considerada inâdequâda pelo PERMITENTE, protnovendo a

sua

imediata substituição;
pessoal hâbiliÌado, uniformizado num só padrão, dcvidamente identiÍicado através dê

19) Manter
crach ás;

20) lnstruir

os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do PERMITÉNTÊ;

21) orientar c possibilitâr

aos seus empregados condições dc trabalho de forma ;t evltar risco de

acidentes, rcsponsabilizando-se pelo curnprimento dos encarEos trabalhistas, pÍêvidetìciários,
fiscâis e quaisquer outros incidentes sobre â âtividade exercida;

22) Respondcr pela disciplinà dos seus funcionários, zelando paÍa que mantenhatn o devido
respeito e cortesia no trntg com os colegas de trabalho c coÍpo disceíìte, docente e demâis
pcssoas eventualmente visitantcs quc venham a írequentar a CANTINA ESCOLAR SOtsRE
RODAS (TRAILËR);

23)

Exerccr controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;

24)

Responsabilizar-se por eventuals paralisaçóes das atividades, por parte dos seus empregados,

gâranÌindo a continuidade dos serviços sem repassc dc qualquer ônus;ro PERMITENTE;

25) Evitar

K

a ciÍculâção desnecessária dc scus cmpregados fora da área que lhes for dcstinada;

25) Assumir toda a responsabilidade e tomar as trrcdidas necessÍrias âo atendimento dos

seus

empregados âcidcntados ou âcometidos de mal súbito durante o trâbâlho;

4!1:1
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27)

Encaminhar prontamentc ao PËlìMITENTE Íelatório informando a ocorrência de acidente de

Ìrabalho, fazendo constar o nome do funcionário, tipo de acidente e procedimento adotado;

28) Assegurar livre acesso à fiscalização do PERMITENTE e atender a eventuâis exigências
relacionadas ao objcto do presente teÍmo, no prâzo que lhe for estabelecido, bem como
{ornecer às informações e dados que lhe forem solicitados;

29) Atender prontamente

30)

as reclamações sobre sêus serviços;

Responder pelos danos ou prejuízos causados ao PERMITENTE ou terceiros, decorrentes de

dolo ou culpa de seu preposto e/ou empregados, trão excluindo ou rcduziDdo

essa

responsabilidade a Íiscalização ou acompanhamento feito pelo PERMITENTE;

31) Dar ciôncia imediatô e por escíito ao
duíante o funcionamento da CANTINA

PERMITENTÊ de qualquer anormalidade que verificar
ESCOLAR SoBRE

RoDAs (TRAILER);

32) Programar o Íecebimento dos seus Íornecedores para horário quc não prejudique

o

âtendimento dos frcqucntadores da cANTINA EscoLAR soBRE RoDAs (TRAILÉR);

33) Acompanhar € mantcr os fornecedores de produtos e materiais na área destinada

ao

respectivo Íecebimento;

34)

Praticar preços compatÍveis com os do tnercado;

35) Afixar em localvisívcl a tabcla de preços dos produtos
36)

e seÍviços;

Devolver ir íreo objeto da permissão no n'ìesmo estado em que

cúUsUtA
o
1) Possibilitar
a<ls

I

recebeu;

TERCEIRA _ DAs OBRI6AçóES E RESPONSABITIDAOES DO PERMITENTE:

PERM ITENTE

obriÊa-se a:

aos técnicos e empregados do PERMISSIONÁRtO acesso às árêas que digam respeito

serviços de CANTINA ESCOLAR soBRE RoDAS (TRAILER), observadas as rrornris de seguranç;t

internir;

2) prestar aos errrpregados do

P

ERI\4l5SlONÁRlO as inÍormações e esclareciÌnentos eventualmente

solicitadds, rclativos iro funcionamento da CANTINA

3) Exercer a fiscirlìzaçõo dos serviços de CANTINA

M

ESCOLAR SOBRE

RoDAs (TRAILER);

ESCOLAR SOBRE RoDAs (TRAILER), por

inÌermédio de comissão ou seívidor designado para tal finalidadc, na conformidade da cláusula
q {r a

rtâ.

.r40
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cúusuLA

o

QUARTA

-

DA FtSCAUZAçÃO:

a fiscaliztçõo dos serviços de cANTINA EscoLAR SoBRE
RODAS (TRAILER), por intermédio de comissão ou servidor designado para tâlfinalidade, medianÌê
vistorias periódicas c cxtraordinárias, com vista â verificâr o âtendimento regular e adequado,
PERI\4ITENTE excrcerá

dentre outros, dos seguintes itens:

1)
2)
3)

Qualidade, higiene e conseÍvação dos produtos oferecidos;
Pontualidade nô cumprimênto dos horários fixãdos;
Estado dos equipamcntos e utensílios utilizados nâ pÍêstâção dos serviços de CANTINA
EscoLAR soERE RODAs (TRAILER);

4)

Quantidade e quâlificação dos funcionários do PERMISSIONÁRlO;
PARÁGRAFO PRIMEIRO

e as anotações pcrtincntcs

-

A realização dás vistoriás deverá sêr registrâda no livro diário

deverão ser rubricadas pelos prepostos do PERMITENTE

e

do

PERMISSIONÁRIO,

seÍviços de CANTINA ESCOLAR

-

A comissão ou servidor incumbido da fiscalização dos
SOSRE RODAS (TRAILER) comunicará o gestor do contrato, no

PARÁGRAFo sEGUNDo

âmbito administraÌivo, as eventuais irregularidadcs constatadas para as píovidênciâs pertinentes.

cúusuLA qurNTA - 0A RETRtBUtçÃo

MENSAL DEvtDA PELo PERMlsstoNÁRto E Do

SEU REAJUSTE:
n-o 100.872-2, aherla em nome
quantia
no
8;rnco
do
8râsil
5.4,
agência
no
1897-X,
a
de RS 935,00 (rrovecentos e
do PÉRMITENTE
trinta e cinco reais), a título de retÍibuição pecuniária pela permissão de uso da árca destinada à

O PERMlssloNÁRlo deposiÌará mensalmente na conta

CANTINA ESCOLAR SOBRE RODAS (TRAILER).

PARÁGRAFo PRIMEIRo

(tÍinta)dias,

a contar

di

- o primciro pagamento

deverá ser efeÌuado no prazo de 30

assinâtuÍâ do presente termo de pennissão dc uso, e, os demais, em igull

dia dos meses subsequcntes,
PARÁGMFO sÊGUNDO - Haverrdo atrsso no pâgamento, sobre o valor devido incidirá
coíÍeção monetária, (calculada pela UFESP), bem como juros moratórios, nos termos do artiSo 395
do Código Civil, juros esses à taxa de 0,5% (meio por cento) iìo mês, câlculâdos pró-roto tempore,

em relação ao atraso verificado, nos termos do Decreto Estadual tre 32.1L7, de 10 de sgosto de

(

1990.
PARÁGRAFO TERCEIRo - o valor da retribuição mensal será reâjustado a cada período

de

1.2 (doze) mcses, contado da data de assinatuía do

termo de permissão de uso, mediante

a

âpllcação do IPC-FlPÉ, da Fundação de Pesquisas Éconômicas, ou outro índlce que vier a ser adotado
Estado de 5ão Paulo
www.ct:ri.:;p. qov, br
l{ur.Jos Ânclrôd.ìs, 140.1;ilÍìli! lílqiJlìi4.01208-000.5üo
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-

A dernora na

e

início do funcionanrento da
CANTINA ESCOLAR SOBRE RODAS (TRAILER) não isentará o PERMISSIONÁR|O do pagamento do
valor devido â tÍtulo de retribuição mensal, no prazo e condições indicados nesta clár-rsula, sem
PARÁGRAÊO QUARTO

instalação

prejuízo das sanções câbíveis na espécie;

CtÂUsUtA SEXTA

-

DA VIGENCIA:

O prcscnte termo de permissõo de uso terá vigência de 60 (sessenta)meses, contados
a partiÍ dâ data da sua âssinâturâ;

PARÁGRAFo PRIMEIRO

-

A presente peÍmissão de uso scrá reavaliada a cada

12

(doze) meses, contados a partirda data da sua assinatura, reconhecendo-se à PERIT4ITENTE o direito

de revoga-la, cirso não mâis subsistam os motivos que justificaram a sua outorgai ou por qualquer
outra razão, ela não mais atenda à conveniência e oportunidade deste
PARÁGRAFo SEGUNDO

-

cEETEPS.

A revoBação da perrnissão, nos moldcs dcscritos no item

10,6,, não gerará à PERMISSIONÁR|A direito â quâlquer espécie de indenizaçâo.

CúUSUIÁ SÉTIMA _ DAs SANçÕES PÂRA O CASO

DE INADIMPTEMENTO:

A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos
deveres elencados Íìeste instrumento, sujeitará o PERMlSsloNÁRlo, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsâbilidade civil e criminal, às penalidades de:

â)

Advertência por faltas lcvcs, assim entendidas como aquelas que nõo
acarretarem prejuízos siEnificativos ao objeto da contratação;

b)

Multa:
b.1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de âtraso, injustificado,
sobre o valor mensal da pcrmissão de uso;

c)

compênsâtórià de 10% (dez por cento)sobrc o valortotaldo contrato, no caso

d)

de inexecução total ou parcial de obrigação assumida;
Suspensão de licitar c impcdimcnto de contratar com o

e)

CEETEPS

pelo prazo

de até dois anos;
Decltraçi,o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçõo
Pública direta e indirètâ do Estado de 5ão Paulo por até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinântes da punição ou até que seja

reabilitação pêrânte a pÍópria autoridade que aplicou
penalidadc, que seró concedidJ sempÍê que a PERMlssloNÁRlA ressarcir

promovida

a

â
a

PERMITENTE pelos prejuízos causados;

PARÁGRAFo PRIMEIRO - A aplicação de qualquer das penalidades pÍevistas reâlizârse-á cm processo âdminisÌrativo que asse6urará o contraditório e â amplâ deíesâ observando-se o
7
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6at inete da superintendêncià
procedimento prcvisto na Lei ne 8.666, de 1.993, e, subsidiariamcnte, na Lei Estâduâl íte 6.544, de
1999.
PARÁGRAFo SEGUNDO

A autoridade competentê, na âplicâção das sanções, Ievará

-

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter cducativo da penô, bem como o
dano causado à PERMITENTE, obscrvado o princípio da píoporcionalidade

- A multa deverá ser rccolhida rìo prâzo máximo de 05 (cinco)
recebimento
dâ comunicação enviada pela PERMISSIONÁRlA.
dias, a contar da data do
PARÁGRAFo TERCEIRo

PARÁGRAFo qUARTO

-

As sarrções

multts previstâs no caput desta cláusula poderão

ser impostas juntamente, garantido o exercício dc previa defesa e, quando âplicadas, devem ser
registradas no CAUFESP e nos dêmais sistemas de informação pcrtinentes.
PARÁGRAFo QUINTO

-

As nrultas são âuÌônomas e â aplicação de utna não exclui a

outras, e, o seu pìg;ìmento, não exime o PERMISSIONÁRlO dâ respons3bilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas, nem impedirá que o PERIMITENTE Íevogue a permissão de
uso ou imponha as demais sanções que sÈ mosÌrarem cabíveis na cspécie.
CLAÚSUtA OITAVA

-

DA GARANTIA DE EXECUçÃO CONTRATIJAL:

Parâ íiel cumprimento dc todôs as obrigâçòes contratuais assumidas, ô CoNTRATADA

prestou garantia sob a modalidade depósito em dinheiro, no valor de RS 561,00 (quinhentos e
sessenta e um reais!, corresporrdente a 5% (cinco por cento), do valor d; permissão de uso para 12
(doze) meses, em conformidade com o disposto no artÍgo 56 da Lei ns 8,666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRo

-

A garantia assegurará, qualquer que seja a modâlidade

cscolhida, o pagamento de:

l.

Prejuízo advindo

do nõo cuÍìpÍimento do objeto do Contrato e do

não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

ll,
lll,

Prejuízos causôd05 à PERMITENÍÉ ou a tcrceiÍo duíânte a execução do contrato;

MulÌas moratórias, punitivas e compensatórias aplìcadas pela PERMITENTE

à

PERMISsIONÁRIA.

PARÁGRAFO SEGUNDo

-

A garantia deverá vigorar por prazo equivalente ao de

vìgêrrcia do Contrato,

(

A cobcrtura prevista no parágrafo primelÍo desta cláusula
;:brangeré todos os ÍJtos ocorridos durantc a vigênciâ do contrato, ainda que o sinistro
seja cornunicado pelâ PERMITENTË após a superação do tcrtno final de vigência do
PARÁGRAFO TERCEIRo

-

Contrato.
u/.t:1
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PARÁGRAFO QUARTO

-

se â

PERMlSSloNÁRlA

optar pela modalidade seguro-

Barantia, das corrdições especiais da respectiva apólice deverá consÌar disposição expressa/
êstipulândo a respo nsa bilidad e da Segurldora pela cobertura de todos os cvcntos descíitos no
pãÉgrcfo primeiro desta cláusula, observado o disposto no parágrafo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO

-

Caso â a póllce não seja emitida de forma a atender à exigência

prêvisÌâ no,parágrafo antcrior, a PERMlssloNÁRlA poderá apresentar dcclaração, firrnada pelit
se6uradora emitente da apólicc, atcstando que o seguÍo-garantia apresentado ó suficicnte para a
cobcrtura de todos os eventos descritos no parágrafo primeirô destâ cláusula, observado o disposto
no pârágrafo terceiro.
PARÁGRAFo SEXTO

-

No caso de altêração do valor do contrato, a BaÍantia deverá ser

readcquada nirs mesmâs condições,
PARÁGRAFO SÉTlMo

-

5e o valor da gârantia for utilizado total ou pârciâlmente em

pirgímênto de quaìquer obrigação, e nõo íescindido o contrato, a PERMISSIONÁRlA obrigâ-se a
fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (clncol dias úteis, contados da data em que for
notificada.
PARÁGRAFO OITAVO

-

Não seIâo aceiÌas gaÌantias que inclua m outrâs iseÍìções de

responsabilidades que nâo as seguintcs:
I

-

caso foítuito ou Íorça maior;

ll -Descumprimento das obÍigações pela PERIVISSIONÁR|A decorÍentes de atos ou
fatos imputívêis exclusivamentc à PERMITENTE.
Novo -Após a afcrição do cljmprimento integraldc todas as obrigações
contratuais, será considerada exÌinta a Earantia cotn a devoluçáo da apólicc, carta fiançiì ou
autorização para o levantamento dê importâncias dcpositadas e, quando em dinheiro, scrá
atualizada monetariâmente, confortne dispõe o $4e do artigo 56 da Lcifederal ne 8.566/1993
PARÁGRAFo

crÁusurA NoNA - DA RÉVO6ÂÇÃO:
A violação pclo PERMISSIoNÁRlo das obrigações ê condiçôes estabelecidas neste
teflro acãrrêtâÍá a revogação rle pleno direito da prescnte permissão de uso, independcntemerìte
de interpclação ou notificação, judicial orr extrajudicial, scm prejuízo das sanções previstas na
cláusula setima,

cLÁusurÁ DEcIMA

- oA cEssÃo ou

ÌRANSFERÊNclA Dos DlRElros

E

oBRIGAçÕEs

CONTRATUAIS:
É

dcfeso no PERMIsSIoNÁRlO ceder ou transfetir, total ou pârciâlmente, os direìtos

e

ções estipulados no presenÌe teÍmo.
9/?.tl
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cúusuu

DÉcrMA pRIMETRA

-

DAs DrsposrçõEs FrNArs:

Ficn ajustirdo, âindâ que:

l-

Consideram-se partes integrantes do presente teÍmo de permissão, como se nele

esÌivessem transcritos

a) o Editalda Concorrôncia ne 019/2017 e seus anexos;
b) A PRoPosTA apresentada pelo PERMISSIONÁRlo; e
c) A Resolução SDECTI Na 12, de 28-3-2014.

ll-

Aplicâm-se às omissõcs deste termo de permissão as disposições da Lci fcderal n-'

a.666/93, da Lci cstadual ne 6.5441a9, no que couber, c as demais disposições regulamenÌares
aplicáveis à espócic.

pâra diriÌnir quaisqucí questões decoÍrentês deste Ìermo de permissão dc uso,
não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foÍo da comarca da Capital do Estado

lll

de 5ão

Pa

-

trlo.

por estarem o PERMITENTE E PERMlssloNÁRlo devidamente ajustados e de acordo, foi lavrado
o presente instrumento em 02 (duas) vias dÈ lguàl teor e fortna que, lido e achado conforme, vai
por eles assinado paÍa que produza todos os cfcitos diÍêito, nâ presença das testcmutrhas abaixo
E,

identificadâs:

são

Pauto,tlS' oe

de 2018
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cú.i,-(,,

@E159 Y-Sn !v: ; i'!\/ o DÊr

t.

GERSON SATVIANO DE FREITAS

5ócio Proprietário

Diretora

TEsTEMIJNHAS:

-----_1e$4
Nome:

{.r,",n_'i,,;l"v

v:,:i^

tìbme' /

nìrrrrrl t.rráiÈn,üwslú!\iit

RG:,eti

.!,ts

Ì*rsì.ti

RG:

Ìilìq..

úì

191i
ì /l ì

vJww.cPs.sÌ).0ov. br
1.4Íl

t{Lra cios

^ncirdrlir!ì,

.

Santõ lfigêniiì

. íir20:l-000 '

5ào P.ìtllo

' S;Í" l.:l.i

(11) 3324.3300

FRE|

rnr

M

GOVERNO DO ESÍADO
DE SÂO PAULO

Ádministração Centrsl
Gablnêto .tü Suporintondêncla
ANEXO X

Resolução SDECTI N! 12, de 28-3-2014.

(* l

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais ne 8.666, de 21 de junho

de 1.993 e nç 1.0.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual ne 6.544, de 22 de novembro de
1989, no â|Ìrbito dõ Secretâria de Desenvolvirnento Econômico, Ciôncia, Tecnolo6ia e lnovaçõo

o

SECRETÁR|O DE DESENVoLVIMENTO ECONÔMlCO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAçÃO, com

fundamento no disposto no aÍtigo 3e do Decreto np 31.1.38, de 09 dc janeiro de 1990, RESoLVE:

Art. le. Na aplicação das multas previstas nos artiBos 79,80

e 81,, inciso ll, da Lei Estâduâlne 6 544,

de 22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso ll, da Lei Fcdcral ns 8.666, de 21, de junho
de 1993, c no artiBo 7s da Lei FedeÍal ne 10.520, de 1.7, de julho dc 2002, serõo observadas as
disposiçóes desta Resolução.

AÍt. 29. A recusa injustificâda do adjudicatário em nssinâr o contraÌo, aceitar ou retirar o
instÍumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela AdminisÌração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma
estâbelecida no artigo 5e dêsta Resolução.

AÍt.3e. o aÌraso injustificado na cxccução do objeto do contrâto sujeitará o contratado à Ìnulta de
mora, observado o SeguinÌe:

l-

em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:
a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por diâ de ;ìtrâso,
calculados sobre o valor global do contrato;
b) paÍâ atrasos superioíès â 30 (trinta) dias: rnulta de 0,4% (quatro decimos por cento) por dia de
atraso, calculados sobre o v;rlor global do contrâto;
ll - em se tíâÌando de execução de obras ou de serviços de engenharia:
a) para contratos conr valor de até RS 100.000,00 (cèm mil íeais): multa de 0,2% (dois dccimos por

cento) por dia de atrÍso, câlculados sobre o valor da parceh da obrigação contratual não cumprida;
b) para contratos com valor de RS 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500.000.00
(quinhentos mil reais): rnulta de 0,3% (três décimos por cento) por diâ de atraso, calculados sobre
o valor da obrigação contratual não cumprida; e

c) para contratos com valor de igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil reâis e um
centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor
diário do contÍato;
Ill

-

em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de inexecução,

calculados sobre o valor diáÍio do cohtlato.
5 1e. o vâloí das multas previst;s nêstê âÍÌigo não poderá cxceder a 25% (vinte e cinco por cento)
sâldo financeiro ainda não realizado do contrato.
5 20. A rnulta pelo atraso injustificado na execrrção do objeto do contrato seÍá calculadâ â partií do

primeiro dìa útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria tcr sido cumprida.
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Art.4e. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contíJtado à multa de mora, observado o
seBu

l-

inte:

em se tratando dc compras ou dc prcstação dc scrviços não contínuos: multa de 10% (dez por

cenÌo) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;
ll - em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contínuos:
a) para contratos com valor de até RS 1.00.000,00 (cem mil reais): multa de 30% {trinta por cento)

incidente sobre o vâloÍ da parcela não cumprida do contraÌo;
b) para contratos corr valor de RS 100.000,01 (cem mìl teais e unr centavo) ate RS 500,000,00
(quinhentos mil reais): Ìnulta de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da parcela não
cu

mprida do contÍâto;

c) para contratos com valor igualou superior a

RS

500.000,01 (quinhentos mil reais e unr cêntavo):

multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da parcela não curnprida do contrato;
lll- em se trãtândo de serviços contínuos: multa de 20% (vinte por cento) por dia de inexecução,
calculados sobre o valor diário do contriìto.

Art. 5ç. A inexecução total do contrato sujcitará o contratado à multir de mora, observrdo

o

seguinte:

- em se tÍatando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: multa de 20% (vinte
por cento) incidente sobre o valor global do conÌrato;
|

ll-

em se tratando dc execução de obras ou seÍviços de ehgenhirrin ou dÊ sêÍviços contínuos:
a) para contratos com valor de até RS 100.000,00 (cem mil reais): multa dc 20% (vintc por ccnto)

incidênte sobre o valor global do contrato;
b) para contratos com valor de RS 1.00.000,01 (cem mil reais e um centavo) até RS 500,000,00
(quinhentos mil reais): multa de 15% {quinze por cento) incidenÌe sobre o valor global do contrato;
c) para contratos com valor igual ou superior a RS 500.000,01 (quinhentos mil Ìeais e um centavo):
multa de 10% (dez por ccnto) incidente sobre o virloí global do contíâto.

Art.6e, Conflgurndâ â ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de multa, o
âdjudicatário ou o contratado scrd notificado parâ, querendo, apresentar defesa prévia no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da sua notificação.
514. Recebida a deíesa, ir írutoridâde competente deverá se manifestar motivadamente sobre o
âcolhimento ou rejcição das razões apresentadâs, concluindo pela aplicação ou não da penalidade,

diìndo ciência inequívoca ao adjudicatáÍio ou contrst:ìdo.
5 2e. A decisão que dispuser sobre a aplicação da rnulta será publlcâda no Diário oficial do Estado
e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pâgamento ê â dâÌâ â pârtir dâ qual o valor da

rnulta sofrerá correção monetária.

5 3!, O adjudìcatário ou o contrâtâdo será notificado da decisão, da qual cabcrá rccurso a scr
apresentado no pÍazo dê 5 (cinco) diâs úteis, contados da data do reccbimento da notificação.
5 4p, A decisão do rccurso serú publicirdit no Diário oficial do Estado, sem prejuízo da notificação
o âdjudicatário ou contratado.
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Art,

Ao térm ino do rcgular processo administrativo, gaÍantidos o contrâdltóÍio e a ampla defesa,

7P.

a multa aplicada será descontada da garantia do rcspectivo contratado.

$ 1e. 5e a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o
contratado responderá por sua complementâção, Ìnediante descontos nos pagamentos
eventualmente devidos pcla Adrninistração até sua totirl quitaçõo,

li 2e. lnexistindo pâgamentos a seíem íealizêdos, o contratado recolherá o valor ao cofre público
estadual, na íorma pÍevista na legislação em vigor.
5 3s. Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial.

Art.8e. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da corrinação das
dcmais sanções administrativas previstas na Lei FedeÍalne 8.666, de 1993, na Lei FedeÍal nq 10,520,
de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989.

Art.90, Os editais dc licitação deverão fazer menção expressa às normâs estabelecidas nesta
Resolução, cujo texto deverá inte8rar os respectivos cditais e contratos, rra Íormó de írnexo.
As disposiçôes desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantcs de
proccdimcntos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.

Art. 10,

Art,

1.1..

SCTDE

Esta Resolução

cntrarí em vigor na dirta da sua publicação, ficando revogada a Resolução

-1, de 22 de fevereiro de 1.994,

( * ) Republic;rd;r por ter saído, no DOE , de 29-03-2014, Scção l, páginas, 116 e 117, com incorreçôes

no oriEinal.

@

ÍìUa (íos AnrÍrldns, 140

.

wwv'/ cP5 sfj íJíiv Df
SantB tÍrqênr!ì . 01208.00(). !;iìo

lì

lrlo

.

SP

. Tel.r (11)

3124.3300

