SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800;0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
CONTRATO N° 01/2017
OBJETO: Outorga à título precário de permissão onerosa de uso para exploração da
Lanchonete do Velório Municipal do Cemitério da Saudade, sito à Praça Voluntários
de 32 s/no, Bairro Swift, Campinas/SP, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos e
especificações constantes neste instrumento contratual e no Edital com seus
anexos, em atendimento à Concorrência n? 01/2016, originada do protocolo
administrativo n? 5671/2016.
PERMITENTE: SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS
PERMISSIONÁRIA:

ASIA MARKET PRODUTOS ALlMENTICIOS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA

LTOA - EPP

N° 01/2016

EDITAL: 08/2016
PROTOCOLO N.o 5671/2016
VALOR TOTAL ESTIMADO: SEM ÔNUS PARA A SETEC

O

A SETEC - SERViÇOS TÉCNICOS GERAIS, Autarquia municipal, criada pela lei n' .
4.369/1974, inscrita no CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23,
inscrição estadua~"
isenta, com sede na Praça Voluntários de 1932, s/no, bairro Swift, CEP: 13041-900,
representada por seu Presidente Sr. Arnaldo SalveW Palacio Junior, inscrito no CPF qO
137.938.468-06, assistido pelo Diretor Administrativo/Financeiro Sr. Marcelo Luiz Ferreira,
.
inscrito no CPF nO259.199.988-06 e Diretor Técnico Operacional Sr. Sérgio Renato Bueno
\ ;
Curcio, inscrito no CPF n° 175.619.218-96, neste ato denominada PER;MITENTE, e a \.. ~
empresa ASIA MARKET PRODUTOS ALlMENTICIOS LTOA - EPP\ com sede na ,~
~ua .José Maria Lisboa, 1065, Jardim Paulista em São Paulo/SP, CEp': 01423-~0~/'"
inscrita no CNPJ n° 18.552.180/0001-80,
representada neste ato pelo soc).9 \
Administrador
Sr. Ricardo
do Amaral
Gurgel
Duarte
Pereira,
brasileiro,
)
solteiro,empresário,
portador do RG nO 6.621.588-1 e inscrito no CJ?J;"------·ncr/
023.277.429-35, residente na Rua Dona Carolina Prado Penteado, 876, Jardm, Bom
Retiro,
CEP:
13092-470
em
Campinas/SP,
neste
ato
denominada
PERMISSIONÁRIA, têm entre si ajustado o presente Contrato de outorga da
permissão onerosa de uso para a exploração de próprio municipal, Ou seja, a
Lanchonete do Velório Municipal do Cemitério da Saudade, sito à Praça Voluntários
de 32, s/n", Bairro Swift, Campinas/SP, cuja administração compete à SETEC Serviços Técnicos Gerais, nos termos da Lei Municipal nO5173, de 04 de dezembro
de 1981 e Decreto Municipal n? 10.081, de 13 de fevereiro de 1990, como se aqui se
encontrassem transcritos, referente à CONCORRÊNCIA N° 01/2016, devidamente
homologada e adjudicada (fI. 151), publicada no Diário Oficial do Município de
Campinas (fI. 152), ambas juntada no protocolado 5671 de 27 de junho de 2016,
em nome de SETEC - DIOSP, cujo teor é de pleno conhecimento das partes,

!I'"
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SETEC - Serviços Técnicos Gerais
Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
integrando o presente instrumento como se aqui estivesse transcrito, sujeitando-se
as partes às condições estabelecidas nas cláusulas a seguir consignadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A PERMITENTE outorga à PERMISSIONÁRIA, sob o regime de permissão onerosa
e a título precário, a exploração do próprio municipal, ou seja, da Lanchonete do
Velório do Cemitério da Saudade, instalada à Praça Voluntários de 32, s/no, Bairro
Swift, Campinas/SP, pelo período 05 (cinco) anos, com inicio em 14/01/2017 à
13/01/2022, podendo ser revogada a qualquer tempo, por infração à legislação
vigente
ou, ainda, atendendo
a interesse
público,
sem que caiba a
PERMISSIONÁRIA direito a qualquer indenização.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Lanchonete do Velório Municipal do Cemitério da
Saudade deverá ter seu funcionamento durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia,
incluindo-se sábados, domingos, feriados e pontos facultativos à segunda-feira, com
pessoal treinado e selecionado criteriosamente, para suas funções específicas,
devendo trabalhar devidamente uniformizado, observando as boas normas de
apresentação e urbanidade no desempenho de suas funções. Quando não houver
velório poderá encerrar as atividades as 22:00 horas, desde que disponibilize uma
máquina que sirva café, água e cappuccino.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A PERMISSIONÁRIA deverá prestar um bom padrão
de atendimento, mantendo os produtos comercializados sempre frescos e e~
perfeitas condições de higiene, assim como as instalações e a área da lanchonete,
nos moldes obrigados pela legislação higiênico-sanitária, sob pena de revogação
da permissão.
PARÁGRAFO QUARTO - Poderá ser comercializado salgados, lanches naturais
(quente e frio), pastéis, tortas, mini pizza, salgados
fritos e assados
(,
(industri~lizados); pão de queijo, pão c.om mante!ga, bol~chas, doc~s (geral), le,ite, .\. (.
cappuccmo, cafes expresso, cha, refrrgerante, agua mineral (com ou sem gas),.
.
vitaminas, sucos, sorvetes, coco - verde, cigarros e cartão telefônico, sendo proibido ..' )
o comércio de bebidas alcoólicas e cerveja sem álcool. Não sendo permitido fritur.cfs
e uso de chapa no local da permissão.
PARÁGRAFO QUINTO - A PERMISSIONÁRIA deverá manter em boascondições .~.
com manutenção preventiva e ou corretiva os equipamentos ali já instalados, sendo v
obrigatório a substituição dos equipamentos que não tiverem condições de uso,
conforme Anexo VIII, que faz parte integrante deste termo contratual.
PARÁGRAFO SEXTO - A PERMISSIONÁRIA
ficará responsável por toda
manutenção e/ou reforma que se fizer necessário, mediante autorização expressa
desta Autarquia.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A PERMISSIONÁRIA
Praça Voluntários de 32, s/n°·

Bairro 5wift·

se responsabilizará

por eventuais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
danos causados, a título de culpa ou dolo, à SETEC ou a terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PERMISSÃO
A Permissão de Uso é outorgada a título precário, podendo ser revogada a
qualquer tempo, quer por infração a cláusulas contratuais, quer atendendo ao
interesse
público,
sem
que
essa
revogação
importe
em
direito
da
PERMISSIONÁRIA à indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias
introduzidas nas Lanchonetes, objeto deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente vedada a locação, empréstimo,
arrendamento, comodato ou qualquer outra forma de cessão, exceto em caso de
falecimento, quando a sucessão se dará na forma estabelecida no Art. 14 do
Decreto Municipal 10.081, de 13 de fevereiro de 1.990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS
A PERMISSIONÁRIA
recolheu junto à PERMITENTE o valor de outorga de
R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), sem que haja prejuízo dos pagamentos
mensais dos preços públicos, conforme proposta juntada às fls. 143, do protocolo
5671/2016.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com relação aos pagamentos mensais dos preços ~
públicos, para, o valor mensal do preço público será de R$ 1.675,57 (um mil
seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo que para
os demais anos, o preço público mensal será devidamente atualizado pelo índice
divulgado pelo IGPM-FGV ou outro que vier a substituí-Io, considerando para tanto o "
acumulado dos últimos 12 (doze) meses.
\

Vv\

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço público deverá ser recolhido/até o dia 10 (d~z) '\
de cada mês, subsequente ao vencido.
\
'\') ,,\
\

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS PRATICADOS
Os preços praticados pela PERMISSIONÁRIA terão como parámetro
fornecida pelo Sindicato dos Bares e Lanchonetes.
PARÁGRAFO ÚNICO - A PERMISSIONÁRIA obriga-se, no primeiro dia de sua
atividade, a colocar a tabela com todos os preços a serem praticados, em local
visível para consulta dos usuários frequentadores das referidas lanchonetes, objeto
deste objeto contratual.

r-;

CLÁUSULA QUINTA - DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO
A PERMISSIONÁRIA vistoriou o local. tendo ciência dos equipamentos que lá se
encontram, de acordo com a relação de equipamentos já incorporados ao patrimônio
- Anexo VIII, como se aqui se encontrasse transcrito.
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Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao término do contrato, em havendo ou não
prorrogação, todas as obras, equipamentos, mobiliários, decoração e benfeitorias
reverterão para o patrimônio da permitente, sem ocorrência de quaisquer ônus para
a municipalidade, sendo que os equipamentos, mobiliário e benfeitorias, e tudo mais
que contemplar a referida Lanchonete, deverão ser entregues em perfeito estado de
conservação, manutenção e funcionamento, bem como deverá ser entregue o
comprovante de quitação dos encargos decorrente do consumo de água, energia
elétrica e impostos de quaisquer naturezas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A PERMISSIONÁRIA tem conhecimento de toda
estrutura da lanchonete, objeto deste contrato, sendo que toda reforma da rede
hidráulica, elétrica ou telefônica a ser implantada, ou que se fizer necessária, será de
sua inteira responsabilidade, mediante a aprovação prévia do projeto junto à
Autarquia.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em havendo necessidade de quaisquer tipos de
reforma, não poderá haver interrupção no atendimento aos usuários frequentadores
da Lanchonete, nem mesmo dos serviços praticados pela PERMITENTE.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
Em caso de não cumprimento por parte da PERMISSIONÁRIA, das obrigações
assumidas ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas,
segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, as penalidades:
,'-_

"v:

a)
Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a permissionária concorrido diretamente.
b)
Em caso de atraso no pagamento das mensalidades, será cobrado muita \...."..\~
de 2% (dois por cento) mais juros de 0,0333% ao dia.
.
c)
Ocorrendo
cancelamento da
indenizações.

atraso no pagamento de 03 (três) parcelas,. acarretará /ó
permissão, sem que caiba a permissionária
quaisquer

d)
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na 1:!4p<St~se
do
não cumprimento em qualquer de suas cláusulas, podendo ainda, ser rescindido o
contrato na forma da lei.
e)
Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas serão, após regular processo administrativo,
se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS
PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades previstas nesta Cláusula têm caráter
de sanção administrativa, consequentemente,
a sua aplicação não exime a
permissionária de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à Autarquia
ou a terceiros.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes,
das obrigações que Ihes correspondam não será considerado como inadimplemento
contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificado e comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES
É de integral responsabilidade da PERMISSIONÁRIA o pagamento dos tributos,
encargos trabalhistas,
previdenciários,
fiscais e comerciais, que, direta ou
indiretamente, incidam ou venham a incidir, inclusive contas do consumo de água,
luz e telefone, resultantes da exploração das referidas Lanchonetes, bem como, o
ressarcimento de eventuais danos, que por dolo ou culpa de seus empregados ou
prepostos, causem à SETEC e/ou a terceiros.
PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da PERMISSIONÁRIA
PERMITENTE a responsabilidade pelos compromissos assumidos.

não transfere

á

Q.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSiÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela Administração da PERMITENTE,
observância da Lei Federal nO8666/93 e suas posteriores alterações.

com

,

'\

c.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execução do contrato deverá ser acompanhada er
\..J
fiscalizada pela Divisão de Ocupação do Solo Público, representada pelo sr.(\!.: ,/ \
ROGERIO BISON DOMICIANO, conforme preceitua o art. 67 da ~ei Federal no,\L,
8.666/93.
\.,.
///
PARÁGRAFO SEGUNDO - O responsável pela fiscalização do presente contrato
deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das \,.,
penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação ~)
aplicável, com consequente responsabilização.

,.y.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade Judiciária da Comarca de Campinas/SP, com expressa
renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.

J

1N

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor, juntamente com duas testemunhas a seguir identificadas, aplicando-se
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a este os dispositivos da legislação vigente.
Campinas, 06 de Janeiro de 2017.

-~;~~~--:--:-____

0·000

Presidente

nceiro - SETEC

JUN'Ió,~

(~tEC

AftNALDO.SALVETTLPALA

O

1\0

-.

SERGIO RENA
BUENO CURCIO
Diretor Téc. Operacional- SETEC
/

IA: ASIA MARKET PRODUTOS

. MENr:cIOS

LTOA - EPP

RICARDO DO AMARAL GURGEL DUARTE PEREIRA
sócio Administrador

Testemunhas:

Contrato nO01/2017 - Protocolo nO5671/2016 - Concorrência nO01/2016, Objeto: outorga à título precário de
permissão onerosa de uso para exploração da Lanchonete do Velório Municipal do Cemitério da Saudade.
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