
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO cers 
Autarquia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 151/2018 

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE 

A empresa SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI —- EPP, com sede na Rua 
Xingu, 1.255, Vila Valparaiso, Santo André/SP, CEP 09060-050, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
04.762.458/0001-39, vencedora do Pregdo Presencial n° 37/2018, por este Termo e na 
melhor forma de direito, recebe e entra na posse da area indicada na Resolucao GFD n° 
130, de 8 de fevereiro de 2019, e, por meio de seu ebreaentame legal, compromete-se a: 

|- utiliza- la unica e exclusivamente para siplortéiis dos servicos de lanchonete e 
restaurante; 

ll- conserva-la em perfeitas condigdes de limpeza e manutengao, de forma a restitui-la nas . 
mesmas condic¢cdes em que foi recebida; 

lll- recolher mensalmente o preco publico pela sua utilizagao ate o dia 10 (dez) do més 

subsequente ao més de competéncia. 

IV- arcar com as despesas decorrentes da permissao de uso, mencionadas no subitem 
10.2, inciso XI, do Edital, apresentando os comprovantes de pagamento até 5 (cinco) dias 
apos o vencimento, a Chefia da Segao de Administragao da Faculdade (SFD-103); 

\- realizar desratizacao a cada trés meses, desinsetizacao a cada seis meses e lavagem de 

caixa d’agua a cada seis meses, apresentando os laudos até 5 (cinco) dias apos a execucao 

dos servicos a Chéfia da Segao de Administragao da Faculdade (SFD-103); 

VI- obedecer ao horario de funcionamento fixado no Edital de Pregao Presencial n° 37/2018; 

VIl- obedecer as normas da Faculdade, acatando em especial, as determinacgées da Secao 
de Administracao da Autarquia, que fiscalizara a permissao de uso; 

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

IX- transportar, As suas expensas, os equipamentos e utensilios ‘utilizados na exploragao 
dos servicos para local indicado pela Faculdade, sempre que necessario netou conveniente 

ao interesse publico; 

X- retirar os equipamentos e utensilios quando e no prazo apontado, por ocasiao da 
extincao da Permissao de Uso, sob pena de incorporagao ao patrimdnio da permitente e 

oportuno leilao; 

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

XIl- indicar preposto responsavel pela prestagao dos servicos; 

XIll- entregar e manter atualizada. junto a Chefia da Secao de Administragao da Faculdade 
(SFD-103) relagado de empregados que atuam no local, todos uniformizados e com cracha 
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de identificagao, com a devida qualificagao, com observancia da legislagao trabalhista 

aplicavel; 

XIV- observar as condicées de higiene e as normas sanitarias aplicaveis; 

XV- manter em local visivel aos usuarios a tabela de precos praticada: 

XVI- acondicionar o lixo em.sacos plasticos e deposita-los no-local pré-determinado pela 
Faculdade; ; 

XVII- nao praticar precos superiores aqueles indicados em sua proposta comercial e/ou 
acima da média de mercado; 

XVIII- nao comercializar e/ou guardar bebidas alcodlicas: 

XIX- nao usar 0 nome da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo para qualquer 
fim: 

XX- nao 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 

consumo, na elaboragao dos géneros alimenticios servidos; 

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

XXIV- nao comercializar produtos com prazo de validade vencido ou imprdprio 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 horarios de intervalo de aulas e em 

datas em que houver movimento de alunos acima da média, as quais serao previamente © 
comunicadas pela Faculdade. 

§1°. A Faculdade podera realizar vistoria no local a qualquer momento, nao necessitando de 
agendamento prévio ou autorizagao do permissionario a fim de fiscalizar o integral 
cumprimento do presente termo; 

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

Declara, outrossim, estar ciente de que devera atender a legislagao e normas que 
regulamentam suas atividades, bem como a todas as especificacées definidas no Edital de 

Pregao Presencial n° 37/2018 e seus Anexos:. O desatendimento as normas aplicaveis e o 
descumprimento de qualquer uma das obrigagdes neste Termo assumidas e fixadas no 
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instrumento editalicio e seus Anexos implicara a aplicagéo das penalidades previstas no 
Edital de Pregao Presencial n° 37/2018 e na Resolugao GFD n° 130, de 8 de fevereiro de 
2019, que outorgou o uso da area publica, sem prejuizo da revogacao da Permissao de 

~ Uso, a juizo da Faculdade, sem direito a qualquer retencdo e/ou indenizacao. 

Sao Bernardo do Campo, 8 de fevereiro de 2019. 

   
SERVICOS EIRELI —- EPP 

Pedro Henrique dos Santos Erédia 
BG n.° 42.139.490-0 SSP/SP 

    
  

Taishan uk \ en. 

Michelle H Helen Arahiorde kn Kea’ 

1 Chefe da Segiio de Compras 
Nome: ‘€ Contratos : 

RG: Gis. ANG - 2; 

Nome: 
RG: Ls 

slulia Carramaschi Corréa 
RG: 36.666.197-8 
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