
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N° 89/2019 

TERMO DE PERMISSAO DE USO 

Aos trinta de agosto de 2019, neste Municipio de Sao Bernardo do Campo, na Faculdade de Direito de Sao 
Bernardo do Campo, localizada na Rua Java, n° 425, Jardim do Mar, Sao Bernardo do Campo — SP, daqui 
por diante denominada. simplesmente PERMITENTE, e, em virtude de ter sido selecionada pelo 
CHAMAMENTO PUBLICO n° 2/2019, levado a efeito no processo de compra e/ou servico n° 89/2019, 

compareceu a empresa MARINES MARQUES TERRON, CNPJ/MF n° 32.002.334/0001-90, com sede no 
Municipio Sao Bernardo do Campo, na Rua Para n° 16, Bairro Jordanopolis, CEP 09.891-530, Sao Paulo - 
SP, representada pelo Senhor ALEX MARQUES LUIZ, portador da Cédula de Identidade RG n° 326126703 
e inscrito no CPF/MF sob 0 n° 281.476.808-56, doravante denominada simplesmente PERMISSIONARIA, 

e, presentes ainda as testemunhas adiante nomeadas e no final assinadas, estabeleceram as seguintes 
condicées: 
PRIMEIRA - A PERMITENTE outorga 0 uso do espaco ao ar livre situado no Campus da Faculdade de 
Direito de Sao Bernardo do Campo, em frente ao Portao Barentz, que separa os Edificios Java e Barentz, 
ficando a PERMISSIONARIA: autorizada a ocupa-lo nas exatas dimensdes do veiculo “Food Truck”, 
modelo SPIN, marca CHEVROLET, placa GFS9927, de comprimento 4,42m (quatro metros e quarenta e 
dois centimetros) e largura 4,76m (um metro e setenta e seis centimetros), com o fim especifico de explorar 
a referenciada area para o fornecimento de alimentos e bebidas em “Food Truck”, no periodo de 31 de 
agosto a 20 de setembro de 2019, podendo ser prorrogado, a critério da Faculdade, nas hipdteses legais 
autorizadoras. 

SEGUNDA - A presente Permiss&o é realizada a titulo precario e sem carater oneroso, nado gerando 

qualquer direito e sendo revogavel a qualquer tempo e “ad libitum” da PERMITENTE, hipotese em que 

notificara a PERMISSIONARIA, com antecedéncia minima de 1 (um) dia util, para que desocupe a area, 
sendo obrigatoria a restituigao em perfeitas condigdes de uso, sem danos, avarias ou manchas nos pisos e 
paredes, independente de aviso ou interpelagao judicial ou de qualquer indenizacdo, livre dos 
equipamentos e utensilios utilizados na execug¢ao da Permissao de uso. 

TERCEIRA - Em decorréncia desta Permissao de uso, a PERMISSIONARIA se obriga ainda a: a) atender 

as determinagées da PERMITENTE no tocante a seguranga, limpeza e conservacao da area; b) restringir a 
utilizag¢ao do “Food Truck” e/ou “Food Bike” e dos equipamentos instalados aos fins que motivaram esta 
Permissao, com estrita observancia as condicées do Edital de Chamamento Publico n° 2/2019; c) cumprir 

todas as obrigacdes constantes do Edital de Chamamento Publico n° 2/2019, que passa a fazer parte 
integrante do presente Termo de Permissao de Uso. 

QUARTA - A PERMITENTE se reserva 0 direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o exato cumprimento das 
obrigagées estabelecidas no presente Termo. 

QUINTA - A violacdo pela PERMISSIONARIA das clausulas ou condicées aqui estabelecidas, bem como 
das disposig6es do Edital de Chamamento Publico n° 2/2019, acarretara a revogacao da presente 
permissao, sem prejuizo da aplicagao das sangées cabiveis, garantidos o contraditério, aampla defesa eo 
devido processo legal. 

SEXTA - A no restituigao imediata da area pela PERMISSIONARIA, caracterizara esbulho possessorio e 
ensejara a sua retomada pela forma cabivel. 

SETIMA - Aplicam-se a presente Permissao as sangées estipuladas na Lei Federal n° 8.666/93. 

OITAVA-A PERMISSIONARIA cometera infragao administrativa, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, 
quando: . \ ' yA 
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a) inexecutar total ou parcialmente o Termo de Permissao de Uso; 

b) apresentar documentagao falsa; 

c) comportar-se de modo inidéneo; 

d) cometer fraude fiscal; 

e) descumprir quaisquer das obrigagédes avengadas neste Termo ou previstas no Edital de Chamamento 
Publico n° 2/2019. , 

NONA - Se a PERMISSIONARIA cometer qualquer das infracdes discriminadas acima ou na Lei, ficara 

sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as seguintes sancoes: 

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos a Faculdade e as comunidades académica, docente e de servidores; 

b) Pagamento de multa moratoria de até 01 (uma) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo) por dia 
de atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, e de multa compensatoria de ate 10 (dez) UFESP’s 
(Unidade Fiscal do Estado de Sao Paulo) em caso de inexecucao da obrigagao assumida, podendo, tais 
multas, serem cumuladas; 

c) Suspensdo temporaria de participagao em licitagao, impedimento de contratar com a Administracao, por 
prazo nao superior a 2 (dois) anos, e declaracdo de inidoneidade, nos termos da legisla¢ao aplicavel. 

§1°. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que 
assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n° 
8.666/93. 

§2°. A autoridade superior competente, na aplicagao das sancoes, levara em consideracgao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Faculdade, observado o 
principio da proponcianaliaans. 

§3°. Os valores relativos as multas aplicadas serao cobrados por meio de boleto bancario com vencimento 
em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicagao, oportunizados, previamente, o 
contraditério e a ampla defesa. 

§4°. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Faculdade inadimplidos, quando for o caso, serao 
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente. 

§5°. As san¢gdes aqui previstas, incluindo as multas, sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

DECIMA - A PERMISSIONARIA respondera civil, penal e administrativamente pelos atos de seus 
empregados e/ou prepostos, bem assim por danos ou prejuizos causados a terceiros e a estrutura 
disponibilizada pela PERMITENTE. 

  

DECIMA-PRIMEIRA-A PERMISSIONARIA se obriga a obedecer e a se enquadrar as normas e seguran¢a (A 
do Corpo de Bombeiros no que se refere a prevengao e combate a incéndio. \% 

DECIMA-SEGUNDA - A PERMISSIONARIA respondera por todo e qualquer dano que porventura venha a _ 
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ocorrer aos consumidores, reparando-os. 

DECIMA-TERCEIRA - O presente Termo de Permissao de Uso tera validade a partir da data de sua 
assinatura ate o dia 30 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado, a critério da PERMITENTE, mediante 
as hipoteses legais autorizadoras. 

DECIMA-QUARTA - A PERMISSIONARIA devera, enquanfo estiver investida no campus da 
PERMITENTE, prestando os servigos para os quais foi sorteada, portar documentos de identidade, o 
Termo de Permissao de Uso, licenciamento da vigilancia sanitaria e licenciamento da Prefeitura para 
funcionamento. 

DECIMA-QUINTA - A PERMISSIONARIA devera manter permanentemente limpa a area ocupada, bem 
“como seu entorno, instalando recipientes apropriados para receber o lixo produzido. O veiculo “Food Truck” 
devera ter compartimento para o armazenamento da agua de lavagem (agua suja da pia de lavagem). Os - 

residuos organicos e secos devem ser armazenados e descartados fora da PERMITENTE e conforme 
normas e legislagao vigente. 

DECIMA-SEXTA - A PERMISSIONARIA devera ressarcir a PERMITENTE qualquer valor decorrente de 

dano ocasionado pelo mau uso do espaco. 

DECIMA-SETIMA - E vedada a subcontratacdo, cessao ou transferéncia parcial ou total do direito de 
explorar a atividade descrita no item primeiro, nem utiliza-la para fim diverso do ora estipulado. A 
PERMISSIONARIA devera zelar pela area objeto da Permissao e comunicar de imediato a Segdo de 
Administragao (SFD-103) da PERMITENTE a sua utilizacgao indevida por terceiros. 

DECIMA-OITAVA - A PERMITENTE nAo se responsabilizara pela perda, furto e dano aos veiculos, ainda 
que em decorréncia de granizo e forga da natureza, bem como aos materiais e equipamentos em seu 

interior e exterior, sendo obrigagaéo da PERMISSIONARIA zelar por estes durante toda a vigéncia da 
Permissao. 

DECIMA-NONA - A PERMISSIONARIA devera providenciar a infraestrutura necessaria para 
funcionamento, independente de fornecimento de pontos de energia elétrica, agua e esgoto. 

VIGESIMA - A PERMISSIONARIA podera utilizar tenda, mesas e cadeiras desmontaveis, para 

proporcionar melhor infraestrutura na prestagao do servico a comunidade, devendo monta-las apenas em 
frente ao “Food Truck” e recolhé-las apdés encerramento das atividades. 

VIGESIMA-PRIMEIRA - Fazem parte deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, o Edital de 
Chamamento Ptiblico n° 2/2019, com seus respectivos anexos, bem como a proposta da 

PERMISSIONARIA, objeto do referenciado chamamento publico. 

VIGESIMA-SEGUNDA - A PERMISSIONARIA deve tratar toda a comunidade com presteza e urbanidade, 

no que diz respeito as solicitagdes que se relacionem com o objeto desta Permissao. 

VIGESIMA- TERCEIRA - A PERMISSIONARIA deve cumprir as datas e os horarios de funcionamento 

estabelecidos, sob pena de aplicagao das san¢gées administrativas previstas neste Termo e na legislagao 

-aplicavel. 

VIGESIMA-QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Sao Bernardo do Campo para dirimir quest6es 
oriundas da presente permissao. yo 
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VIGESIMA-QUINTA - Os produtos ofertados e os equipamentos utilizados pela PERMISSIONARIA, 
notadamente de armazenamento e manuseio, deverao estar adequados as normas sanitarias e de 

seguranga alimentar. 

A PERMITENTE lavrou o presente TERMO, que recebeu 0 n° 7/2019, em 2 (duas) vias de igual teor, as 
quais, depois de lidas e achadas conformes, sao assinadas pelas partes e Bele testemunhas presenciais, 
abaixo qualificadas. 

Sao Bernardo do Campo, 30 de ae de 2019. 

den 
FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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Alex Marques Luiz 

    

Procurador 
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