
 ANEXO VII 

 MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 Processo Administrativo n.° 23089.022277/2021-07 

 TERMO  DE  CONTRATO  DE  CONCESSÃO  DE  USO,  A 
 TITULO  ONEROSO,  DE  ÁREA  DE  IMÓVEL  QUE 
 ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO 
 DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  SÃO  PAULO,  E  A 
 EMPRESA ................ 

 A  União,  Autarquia  ....  ou  Fundação  .....,  por  intermédio  do(a  )  ....................................  (  órgão 
 contratante  )  ,  com  sede  no(a)  .....................................................  ,  na  cidade  de  ...................................... 
 /Estado  ...  ,  inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº  ................................  ,  neste  ato  representado(a)  pelo(a) 
 .........................  (  cargo  e  nome  )  ,  nomeado(a)  pela  Portaria  nº  ......  ,  de  .....  de  .....................  de  20  ...  , 
 publicada  no  DOU  de  .....  de  ...............  de  ...........  ,  portador  da  matrícula  funcional  nº 
 ....................................  ,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  e  o(a)  ..............................  inscrito(a) 
 no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ............................  ,  sediado(a)  na  ...................................  ,  em  ............................. 
 doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)  .....................  ,  portador(a) 
 da  Carteira  de  Identidade  nº  .................  ,  expedida  pela  (o)  ..................  ,  e  CPF  nº  .........................  , 
 tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº  ..............................  e  em  observância  às  disposições  da 
 Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002  ,  do  Decreto  nº  9.507, 
 de  21  de  setembro  de  2018  e  da  Instrução  Normativa  SEGES/MP  nº  5,  de  26  de  maio  de  2017  e  suas 
 alterações,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  decorrente  da  Concorrência  nº 
 ..........  /20  ....  ,  mediante as cláusulas e condições  a seguir enunciadas. 

 1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 1.1  .  O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  concessão  de  uso,  a  título  oneroso,  de  uma  área,  medindo  100 
 m²  (cem  metros  quadrados),  situada  nas  dependências  do  prédio  da(o)  Unifesp-  Campus  Baixada  Santista, 
 imóvel  de  propriedade  da  União,  localizado  na  Rua  Silva  Jardim,  136,  Vila  Mathias,  Santos  –SP,  que  serão 
 prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 1.1.2.  A  indicada  concessão  é  destinada  à  instalação  e  ao  funcionamento  de  uma  cantina/lanchonete  .  , 
 para  possibilitar  oferta  de  lanches  com  cardápio  diversificado  e  opções  de  produtos  de  qualidade para 
 os  alunos,  servidores  e  demais  membros  da  comunidade  do   Campus   Baixada  Santista-  Unifesp  na 
 conformidade das especificações constantes do Termo de Referência. 

 1.2.  Este  Termo  de  Contrato  vincula-se  ao  Edital  de  Concorrência  ,  identificado  no  preâmbulo  e  à 
 proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 2.  CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CONCESSÃO DE USO 

 2.1.  A presente concessão de uso obedecerá às condições  especiais adiante elencadas: 

 2.1.1  vedação de condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente; 



 2.1.2  cumprimento  das  normas  relacionadas  com  o  funcionamento  da  atividade  vinculada  ao  objeto  da 
 concessão de uso e com a utilização do imóvel; 

 2.1.3  compatibilidade  do  horário  de  funcionamento  da  referida  atividade  com  o  da  Unifesp-Campus 
 Baixada Santista; 

 2.1.4  exercício  da  citada  atividade  sem  prejudicar  a  atividade-fim  ou  o  funcionamento  da 
 Unifesp-Campus Baixada Santista; 

 2.1.5  aprovação  prévia  da  CONCEDENTE  para  a  realização  de  qualquer  obra  de  adequação  ao 
 espaço físico a ser utilizado pela CONCESSIONÁRIA; 

 2.1.6  precariedade  da  concessão,  que  poderá  ser  revogada  a  qualquer  tempo,  havendo  interesse  do 
 serviço público, independentemente de indenização; 

 2.1.7  participação  proporcional  da  CONCESSIONÁRIA  no  rateio  das  despesas  com  energia  elétrica  e 
 tratamento de água e esgoto, conforme especificado no Termo de Referência. 

 2.1.8  fiscalização periódica por parte da CONCEDENTE; 

 2.1.9  vedação  de  ocorrência  de  concessão,  locação  ou  utilização  do  imóvel  para  fim  diverso  do 
 previsto no  subitem 1.1.2  deste Contrato; 

 2.1.10  reversão  da  área  constituinte  da  presente  concessão  de  uso,  ao  término  da  vigência  deste 
 Contrato, independentemente de ato especial; 

 2.1.11  restituição da ora concedida área do imóvel,  em perfeito estado de conservação. 

 3.  CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 

 3.1.  O  prazo  de  vigência  deste  Termo  de  Contrato  é  aquele  fixado  no  Edital,  com  início  na  data  de 
 .........../......../........  e  encerramento  em  .........../........./..........,  podendo  ser  prorrogado  por  interesse  das  partes 
 até  o  limite  de  60  (sessenta)  meses,  desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade  competente  e  seja 
 observado  o  disposto  no  Anexo  IX  da  IN  SEGES/MP  n.º  05/2017,  atentando,  em  especial,  para  o 
 cumprimento dos seguintes requisitos: 

 3.1.1.  Esteja formalmente demonstrado que o contrato tem natureza continuada;   

 3.1.2.  Seja juntado  relatório  que  discorra  sobre  a  execução  do  contrato,  com  informações  de  sua 
 execução regular;   

 3.1.3.  Seja juntada  justificativa  e  motivo,  por  escrito,  de  que  a  Administração  mantém  interesse  na 
 concessão;   

 3.1.4.  Seja comprovado  que  o  valor  da  concessão  permanece  economicamente  vantajoso  para  a 
 Administração;   

 3.1.5.  Haja manifestação expressa da concessionária informando o interesse na prorrogação; 

 3.1.6.  Seja comprovado que a concessionária mantém as condições iniciais de habilitação. 

 3.2.  A CONCESSIONÁRIA  não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 3.3.  A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

 4.  CLÁUSULA QUARTA – PREÇO 

 4.1.  O  valor  mensal  da  concessão  de  uso  é  de  R$...(em  algarismos  e  por  extenso)..  ,  a  corresponder, 
 anualmente, ao total de  R$...  (indicar o valor global  em algarismos e por extenso)...  . 

 4.1.2 O valor global da contratação será de R$ 



 4.2.  Além  do  pagamento  do  valor  mensal  da  concessão  de  uso,  a  CONCESSIONÁRIA  participará, 
 proporcionalmente,  do  rateio  das  despesas  tratadas  no  subitem  2.1.7  deste  instrumento  contratual  e 
 conforme Termo de Referência, abaixo transcrito: 

 4.3.  O  valor  mensal  referente  ao  consumo  de  energia  elétrica  será  cobrado  baseado  na  média  de  horas  que 
 os  equipamentos  ficam  ligados  e  a  potência  dos  mesmos,  considerando  o  valor  cobrado  por  kwh  pela 
 concessionária de energia; 

 4.4.  O  valor  mensal  correspondente  ao  consumo  de  água  ficará  estabelecido  em  2%  (dois  por  cento)  do 
 TOTAL A PAGAR constante na Nota Fiscal emitida pela SABESP. 

 4.4.1. Os valores referentes aos ressarcimentos indicados neste item deverão ser pagos, através de 
 Guia de Recolhimento da União-GRU, até o dia 15 de cada mês. 

 4.4.2. A Unifesp informará à contratada os valores do ressarcimento até o dia 10 de cada mês. 

 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 5.1.O  prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA  e  demais  condições  a  ele  referentes 
 encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

 6.1.  As  regras  acerca  do  reajuste  do  valor  contratual  são  as  estabelecidas  no  Termo  de 
 Referência, anexo a este Contrato. 

 7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 8. CLÁUSULA OITAVA  -  REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  E FISCALIZAÇÃO 

 8.1.  O  regime  de  execução  da  concessão  de  uso  pela  concessionária,  os  materiais  que  serão 
 empregados  e  a  fiscalização  pela  CONTRATANTE  são  aqueles  previstos  no  Termo  de 
 Referência, anexo do Edital. 

 8.2.  A  Universidade  Federal  de  São  Paulo  -  UNIFESP  designa  como  Gestor  /  Fiscal  Titular 
 o  servidor  ,  SIAPE  e  como  Gestor  /  Fiscal  Subs�tuto  o  servidor 
 ,  SIAPE  ,  para  executar  a  fiscalização  deste  Contrato  que  registrará  todas  as 
 ocorrências  e  as  deficiências  verificadas  em  relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada  à 
 empresa,  obje�vando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas,  na  forma  dos 



 arts.  67  e  73  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  Manual  de  Fiscalização  de  Contratos  da  UNIFESP 
 e demais norma�vos internos da UNIFESP. 

 8.3.  As  alterações  de  Gestor  /  Fiscal  do  Contrato  serão  formalizadas  por  meio  de 
 apos�lamento  ou  por  termo  adi�vo,  caso  coincida  com  a  prorrogação  da  vigência 
 contratual. 

 9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 9.1  As  obrigações  da  CONTRATANTE  e  da  CONTRATADA  são  aquelas  previstas  no  Termo  de 
 Referência, anexo do Edital. 

 10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 10.1  As  sanções  relacionadas  à  execução  do  contrato  são  aquelas  previstas  no  Termo  de 
 Referência, anexo do Edital. 

 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

 11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

 11.1.1.  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nas  situações  previstas  nos  incisos  I  a  XII 
 e  XVII  do  art.  78  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e  com  as  consequências  indicadas  no  art.  80  da 
 mesma  Lei,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Termo  de  Referência,  anexo 
 ao Edital; 

 11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 11.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à 
 CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 11.3.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão 
 administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 11.4.3. Indenizações e multas. 



 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  PERMISSÕES 

 12.1.  É  permitido  à  CONTRATADA  caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer 
 operação  financeira,  nos  termos  e  de  acordo  com  os  procedimentos  previstos  na  Instrução 
 Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

 12.2.  A  cessão  de  crédito,  a  ser  feita  mediante  celebração  de  termo  aditivo,  dependerá  de 
 comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da  cessionária,  bem  como  da  certificação  de 
 que  a  cessionária  não  se  encontra  impedida  de  licitar  e  contratar  com  o  Poder  Público, 
 conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

 12.3.  A  crédito  a  ser  pago  à  cessionária  é  exatamente  aquele  que  seria  destinado  à  cedente 
 (contratada)  pela  execução  do  objeto  contratual,  com  o  desconto  de  eventuais  multas,  glosas 
 e  prejuízos  causados  à  Administração,  sem  prejuízo  da  utilização  de  institutos  tais  como  os 
 da  conta  vinculada  e  do  pagamento  direto  previstos  na  IN  SEGES/ME  nº  5,  de  2017,  caso 
 aplicáveis. 

 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 14.1.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições 
 contidas  na  Lei  nº  8.666,  de  1993,  na  Lei  nº  10.520,  de  2002  e  demais  normas  federais 
 aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

 15.1.  Incumbirá  à  CONTRATANTE  providenciar  a  publicação  deste  instrumento,  por  extrato,  no 
 Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

 16.1.  O  Foro  para  solucionar  os  litígios  que  decorrerem  da  execução  deste  Termo  de  Contrato 
 será o da Seção Judiciária  de  Santos/SP  - Justiça  Federal. 

 E,  para  firmeza  e  prova  de  assim  haverem,  entre  si,  ajustado  e  acordado,  após  ter  sido  lido 
 juntamente  com  seu(s)  anexo(s),  o  presente  Contrato  é  assinado  eletronicamente  pelas 
 partes. 

 SIAPE 
 Gestor/Fiscal Titular do Contrato 

 SIAPE 
 Gestor/Fiscal Subs�tuto do Contrato 

 REPRESENTANTE LEGAL DA CONCEDENTE 

 REPRESENTANTE LEGAL DA CESSIONÁRIA 




