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ANEXO | 

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE 
  

A empresa T.C. MARTINS OTAROLA EVENTOS & BUFE - ME, com sede na Rua Passeio 
do |Ipé, 99, Bairro: Riviera, Bertioga - SP, CEP 11261-318, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
20.712.571/0001-66, vencedora do Pregao Presencial n° 7/2019, por este Termo e na melhor 
forma de direito, recebe e entra na posse da area indicada na Resolugao GFD n° 137 de 16 de 
setembro de 2019, e por meio de seu representante legal, compromete-se a: 

|- utiliza-la Unica e exclusivamente para exploracao dos servicos de lanchonete e restaurante: 

ll- conserva-la em perfeitas condigdes de limpeza e manuten¢ao, de forma a restitui-la nas 
mesmas condicées em que foi recebida; 

Ill- recolher mensalmente o preco publico de R$ 3.010,32 (trés mil e dez reais e trinta e dois 
centavos) até o dia 10 (dez) do més subsequente ao més de competéncia, e, ainda que nao 
receba 0 boleto bancario correspondente de maneira tempestiva, dirigir-se-a 4 Seco de Financas 

da Faculdade (SFD-102), antes da data de vencimento, para requisitar o documento de pagamento 
ou para receber instrucdes sobre como proceder, sob pena de arcar com os prejuizos da mora e 
eventuais sancées administrativas previstas no Edital de Pregao Presencial n° 7/2019 e/ou na 
legislacao. 

I\V- arcar com as despesas decorrentes da permissdo de uso, mencionadas no subitem 10.2, inciso 
X|, do Edital de Pregao Presencial n° 7/2019, apresentando os comprovantes de pagamento ate 5 
(cinco) dias apdés o vencimento a Chefia da Secao de Administracao da Faculdade (SFD-103); 

\/- realizar desratizagao a cada trés meses, desinsetizagao a cada seis meses e lavagem de caixa 
d’agua a cada seis meses, apresentando os laudos até 5 (cinco) dias apos a execu¢ao dos 
servicos a Chefia da Secao de Administracao da Faculdade (SFD-103); 

VI- obedecer ao hordario de funcionamento fixado no Edital de Pregao Presencial n° 7/2019; 

Vil- obedecer as normas da Faculdade, acatando, em especial, as determinacées da Segado de 
Administracao da Autarquia (SFD-103), que fiscalizara a permissao de uso; 

VIll- equipar as dependéncias disponibilizadas a fim de viabilizar os servicos nelas desenvolvidos; 

IX- transportar, a8 suas expensas, os equipamentos e utensilios utilizados na exploragao dos 
servicos para local indicado pela Faculdade, sempre que necessario e/ou conveniente ao interesse 
publico; 

X- retirar os equipamentos e utensilios em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias, por ocasiao da 
~extincao, revogacao ou resilicdo da Permissao de Uso, sob pena de incorporacao ao patrimdnio da 
permitente e oportuno leilao; tratando-se de produtos perecivels nao retirados no prazo de 24 

horas, serao doados a entidades assistenciais; 
\ 

XI- atender os usuarios com presteza e trata-los com atencao e polidez; 

XIl- indicar preposto responsave! pela prestacao dos servicos; 
a 

XIll- entregar @ manter atualizada junto 4 Chefia da Sec&o de Administragao da Faculdade (SFD-—_ 
103) relagéo de empregados. que atuam no local, todos -uniformizados e com cracha de ~-—~ 
identificagao, com a devida qualificagaéo, com observancia da legislagao trabalhista aplicavel; 

X|V- observar as condicdes de higiene e as normas sanitarias aplicaveis; Z CS } 
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X\V- manter em lacal visivel aos usuarios a tabela de precos praticada; 

XVI- acondicionar 0 lixo em sacos plasticos e Bepeekas -los no local pré-determinado pela 
Faculdade; 

XVII- nao praticar pregos superiores aqueles indicados em sua proposta comercial e/ou acima da. 
meédia de mercado: . : 

XVIII- nao comercializar e/ou guardar bebidas alcoodlicas; 

XIX- nao usar o nome da Faculdade de Direito de SAo Bernardo do Campo para qualquer fim; 

XX- n&o ceder o uso da area, dos equipamentos e utensilios e dos servicos de lanchonete e 
restaurante a terceiros; 

XXI- nao realizar nenhuma benfeitoria na area sem»expressa autorizacao da Faculdade; 

XXil- nao utilizar produtos e/ou ingrediente com prazo de validade vencido ou improprio para 

cansumo, na elaboragao dos géneros alimenticios servidos; ‘ 

XXIll- nao utilizar equipamentos para fritura ou cocg¢ao. sem os correspondentes sistemas de 
exaustao; 

XXIV- nao comercializar produtos com prazo de validade vencido ou improprio para consumo; 

XXV- manter, no minimo, dois caixas em funcionamento e dois atendentes no balcdo nos horarios 
de entrada e saida de alunos, bem como nos horérios de intervalo de aulas e em datas em que 
houver movimento de alunos acima da média, as quais serao previamente comunicadas pela 
Faculdade; 

XXVI- cumprir o prazo da Permissao de Uso (12 meses, passiveis de prorrogacao, nas hipdteses 
autorizadoras legais e mediante interesse expresso da Faculdade), salvo nas hipdteses de: a) 
resiligao unilateral, a ser denunciada via notificagao a Faculdade, com antecedéncia minima de 60 
(sessenta) dias corridos; ou b) revogag¢ao pela Faculdade por falta da Permissionaria. 

81°. A Faculdade podera realizar vistoria no local a qualquer momento, nao necessitando de 

agendamento prévio ou ann GaG do permissionario a fim de fiscalizar o integral cumprimento do 
presente termo; 

§2°. A Permissionaria estara sujeita a avaliacdes periddicas por parte da Faculdade e comunidade 
académica; 

§3°. A Permiss&@o de Uso sera revogada, sem direito a qualquer retencao e/ou indeniza¢gao, na 
ocorréncia de qualquer uma das seguintes hipoteses, garantidos a defesa prévia e o contraditorio: 

a) venda ou qguarda de bebidas alcodlicas, tabaco, medicamentos ou produtos quimico- 
farmacéuticos, bilhetes lotéericos, caga-niqueis, jogos de azar e substancias que causem 
dependéncia fisica e/ou psiquica (Lei Federal n.° 6.368, de 21 de outubro de 1976, e suas 

alteracdes posteriores); 

b) descumprimento de qualquer uma das condi¢ées e especificagdes consignadas neste Termo de 
Recebimento e Responsabilidade, na Resolucao GFD n° 137 de 16 de setembro de 2019 e no 

Edital de Pregao Presencial n° 7/2019, incluido os seus Anexos; 

c) paralisagao dos servicos de lanchonete e restaurante, exceto se devidamente comunicada e 

aceita pela Faculdade; 

d) cess&o total ou parcial da area recebida em permissao de uso e/ou transferéncia total ou parcial
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da atividade de exploracao dos servicos-de lanchonete e restaurante, admitindo-se fusao, cisao ou 

incorporacao da Permissionaria, desde que haja consentimento formal da Faculdade; 

e) faléncia da Permissionaria; 

f} dissolucao da sociedade da Permissionaria, ou faleciménto do titular, se a Permissionaria, for 

empresa individual: 
= 

a) caso se verifique quaisquer das hipdéteses arroladas no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, ou, ainda, por conveniéncia e oportunidade administrativas. 

§4°, Sao consequéncias da revogacao: 

a) retomada do imével, fixando prazo a Permissionaria para retirada dos bens e equipamentos de 
sua propriedade; : 

b) execucao da garantia oferecida. 

Declara, outrossim, estar ciente de que. devera atender a legislagdo e normas que requiamentam 
suas atividades, bem como a todas as especificagdes definidas no Edital de Pregao Presencial n° 
7/2019 e seus Anexos. O desatendimento as normas aplicaveis e o descumprimento de qualquer 

uma das obrigagées neste Termo assumidas e fixadas no instrumenio editalicio e seus Anexos 
implicara @ aplicagao das penalidades previstas no Edital de Pregao Presencial n° 7/2019 e na 
Resolucao GFD n° 137 de 16 de setembro de 2019, que outorgou o uso da area publica, sem 
prejuizo da revogacaéo da Permissaéo de Uso, a juizo da Faculdade, sem direito a qualquer 
retencao e/ou indenizagao. = , 

Sao Bernardo do Campo, 16 de setembro de 2019. 

  

Tatiane Cavalheiro Martins Otarola 
RG n.° 30.518-450-7 SSP/SP 

CPF n° 271.615.468-69 
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