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CONTRATO  Nº  03/2018 
 

PROCESSO Nº 17.1.2644.86.8 

CONVITE Nº. 01/2018 – EACH/USP 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR 
INTERMÉDIO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES E A 
EMPRESA GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, 
OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE VENDING 
MACHINES. 
 
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, a UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO, por intermédio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, inscrita 
no CNPJ sob nº. 63.025.530/0062/26, na Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino 
Matarazzo – São Paulo – SP, neste ato representada pela sua Diretora, Profa. Dra. 
Mônica Sanches Yassuda, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR- 
6561/2014, doravante denominada CONCEDENTE e a empresa GRAN COFFEE 
COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A, inscrita no CNPJ sob nº. 
08.736.011/0002-27, estabelecida na Rua Major Paladino, n.º 128, Galpão 4 – Vila 
Ribeiro de Barros – São Paulo - SP, representada na forma de seu estatuto social, 
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, firmam o presente contrato de concessão 
de uso com vistas à exploração comercial de lanchonete e restaurante, nos termos do 
artigo 23, inciso II, letra "c", da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores e de acordo com as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
1.1 CONCESSÃO remunerada de uso de espaço de propriedade da EACH-USP, com 
área total de 8m², destinadas à exploração de serviços envolvendo a disponibilização 
de 8 máquinas automáticas do tipo “vending machine”, durante 12 meses 
consecutivos, conforme especificações constantes na Carta-Convite e seus anexos. 
 
1.2. Horário de funcionamento: no mínimo de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 23:00 
horas. 
 
1.3. Fica fazendo parte do Contrato, como se nele estivessem transcritos: a Carta 
Convite n.º 01/2018 – EACH/USP - CONCESSÃO DE USO e a Proposta Convite nº 
2018, elaborada e apresentada na licitação pela CONCESSIONÁRIA, datada de 
25/01/2018. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
 
O prazo do contrato será por 12 (doze) meses a partir 26/02/2018 e poderá ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
desde que convenha a ambas as partes. Em qualquer hipótese deverá haver 
comunicação de uma parte à outra, por escrito, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
O valor do contrato é de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), correspondente à 
taxa de administração de 12 (doze) meses, valor este que será incorporado à receita 
própria da EACH/USP.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1. A Taxa Administrativa deverá ser paga até o dia 15 (quinze) do mês subsequente 

ao mês vencido, na Tesouraria da EACH/USP. 
 

4.1.1 O valor da taxa de administração será de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte 
reais); 

 
4.1.2 Nos meses de recesso escolar: janeiro, fevereiro, julho e dezembro, 

definidos pela Portaria GR nº 2869, de 14.12.1993, a taxa de administração 
será de 50% do valor estabelecido no subitem supra. 

 
4.2 No caso de atraso no pagamento da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será cobrada 

uma multa de 10 % (dez por cento) sobre o seu valor, além de juros de mora de 
1% ao mês e correção monetária. 

 
4.3. A cominação da pena de multa mencionada no item anterior não exonera a 

CONCESSIONÁRIA das demais sanções previstas na Lei 8.666/93, nem impede 
a rescisão contratual, no caso de ocorrência de falhas ou irregularidades na 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
                               
5.1. Durante o prazo de vigência do contrato a CONCESSIONÁRIA deverá observar 

rigorosamente as condições estabelecidas deste ajuste. 

5.2. Caberá a CONCESSIONÁRIA fornecer todos os equipamentos e utilitários e 
materiais diversos a serem utilizados na prestação dos serviços, objeto do 
contrato. 

5.3. A CONCESSIONÁRIA será responsabilizada por quaisquer danos ou prejuízos 
causados ao patrimônio da Universidade de São Paulo, por pessoas ou 
equipamentos de sua responsabilidade, ressarcindo-a de imediato. 
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5.4. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela boa manutenção e limpeza dos 
equipamentos e instalações, incluindo a manutenção preventiva dos mesmos, 
bem como pela higiene e limpeza de toda área onde se dará a prestação dos 
serviços, assim como a vigilância.  

 
5.5. A CONCESSIONÁRIA fica proibida de fazer quaisquer alterações nas redes de 

infraestrutura e demais aspectos construtivos do local sem consultar previamente, 
por escrito à CONCEDENTE. 

 
5.6. A CONCESSIONÁRIA não poderá usar o nome da CONCEDENTE para adquirir 

gêneros, produtos ou quaisquer outros bens, não sendo a CONCEDENTE 
responsável, de forma alguma, pelas obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA, perante terceiros. 

 
5.7. A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir, subcontratar total ou parcialmente 

os serviços, utilizar o local para fins particulares, bem como colocar gêneros ou 
quaisquer materiais fora da área reservada à mesma, ou ainda utilizar a área para 
atividade diversa da finalidade aqui estabelecida, sob pena do contrato ser 
rescindido imediatamente. 

 
5.8. A CONCESSIONÁRIA afixará em local visível a lista de preços dos produtos 

oferecidos. 
 
5.9. A CONCESSIONÁRIA deverá oferecer produtos de boa qualidade, refrigerados 

e no prazo de validade. 
 
5.10. A CONCESSIONÁRIA se obriga a observar as disposições constantes no 

Convite Nº 02/2017 – EACH/USP da proposta apresentada, integrantes deste 
ajuste notadamente no que se refere ao pessoal e equipamentos a serem 
alocados para a execução dos serviços, bem como no que se refere ao 
fornecimento dos tipos comestíveis relacionados. 

 
5.11. A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter, durante a execução do contrato todas 

as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
5.12. Fica expressamente proibida à CONCESSIONÁRIA a comercialização de 

bebidas alcoólicas e tabaco. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. A Fiscalização deste contrato será efetuada por Comissão designada pela 
Diretoria da EACH, conforme Portaria constante do processo em que se 
processou a licitação. 

6.2. A CONCEDENTE controlará a qualidade das matérias-primas, dos lanches e dos 
serviços apresentados, supervisionará os preços, a limpeza e a higiene. 
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6.2.1. A comissão designada pela direção poderá inspecionar a qualquer dia e 
hora, todas as dependências. Compete ainda ao gestor a aplicação de multas, 
quando for o caso de acordo com tabela constante do ANEXO IV. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas poderão ser aplicadas à 
CONCESSIONÁRIAS sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e na Portaria GR 3.161/99, que fica fazendo parte integrante do 
presente CONTRATO. 

7.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto deste CONTRATO, exceto 
na hipótese do item 4.2 da cláusula quarta, a CONCESSIONÁRIA incorrerá 
em multa de mora diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total 
ajustado. 

7.3. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a multa será de 20% (vinte 
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo da rescisão 
deste contrato e da cominação das demais penalidades previstas na Lei. 

7.4. Os atrasos injustificados e as recusas não atendidas dentro do prazo estabelecido 
no artigo 5º da Portaria GR. 3.161/99, serão consideradas obrigatoriamente como 
casos de inexecução. 

7.5. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação 
em procedimento licitatório e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, conferindo-se as mesmas os efeitos do Decreto estadual nº 
48.999/2004. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1. A incidência de comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8666/93 dará direito 

à Administração de rescindir o presente Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da cominação das 
penalidades previstas nos artigos 86 e 88 da mesma Lei. 

 
8.2. No caso de atraso do pagamento da taxa de administração, por período 

superior a 60 (sessenta) dias, a CONCEDENTE poderá rescindir o contrato 
com a CONCESSIONÁRIA, e exigir em juízo o pagamento das taxas em 
atraso. 

 
8.3. Ficam desde logo assegurados os direitos da Administração previstos no artigo 

80 da Lei 8.666/93. 
 
8.4. Uma vez notificada, a CONCESSIONÁRIA terá de devolver o imóvel com seus 

pertences, à CONCEDENTE, inclusive com todas as benfeitorias por ventura 
realizadas pela CONCESSIONÁRIA, sem que a esta caiba o direito a qualquer 
indenização restituição ou compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 
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CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
 
9.1. A CONCESSIONÁRIA apresentou no ato da assinatura do presente CONTRATO, 

prestação de garantia na importância de R$ R$ 560,00, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do CONTRATO, reforçada a cada reajuste. 

 
9.2. A garantia será liberada 30 (trinta) dias após o término do CONTRATO, podendo 

ser deduzido da mesma, os débitos existentes com a USP e a título de 
ressarcimento, os gastos para reposição de peças e conserto das instalações 
sob sua responsabilidade. 

 
9.3. A correção monetária da garantia prestada na forma de caução em dinheiro será 

calculada com base na variação de índice IGPM-FGV e, no caso de utilização 
de cheque, a data inicial da correção será a do crédito bancário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 
 
10.1. A taxa de administração a que refere a cláusula quatro, será reajustada 

anualmente, se houver prorrogação do contrato, utilizando-se como percentual 
o da variação do índice do IGPM-FGV, ocorrida entre a data limite para 
apresentação da proposta e o mês anterior ao do início da vigência do novo 
período contratual. 

 
10.2. A alteração da periodicidade só ocorrerá por determinação governamental, ou 

por normas legais supervenientes, e mediante aditamento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, em 
uma das Varas da Fazenda Pública, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato e que não possam ser resolvidas pelas vias 
administrativas. 
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E, por estarem assim justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
 

São Paulo, 16 de maio de 2018 
 

  
 

 ___________________                                     
  CONCEDENTE                                                                 
 
 
 
___________________ 
CONCESSIONÁRIA 
 
 
 
____________________                                     
TESTEMUNHA 
 
 
 
____________________ 
TESTEMUNHA    
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ANEXO – TABELA DE MULTAS 
  

1 Não manter empregado qualificado para responder perante EACH/USP - por 
vez 

1 

2 Não manter "Tabela de preços em lugar visível" - por dia 1 

3 Não prestar manutenção aos equipamentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da detecção do defeito, ou comunicar ao setor fiscalizador do 
contrato as razões que impossibilitaram a realização do reparo no prazo 
estipulado - por item e por dia. 

1 

4 Não manter documentação legal - por vez 1 

5 Não cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por dia. 

2 

6 Não cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador - por vez. 

2 

7 Não cumprir o cardápio aprovado, sem prévia autorização do órgão 
fiscalizador- por vez. 

2 

8 Não responder, no prazo fixado, a solicitação ou requisição do setor de 
fiscalização, por vez. 

2 

9 Reaproveitar alimentos já manipulados, por ocorrência. 3 

10 Deixar de providenciar a limpeza, higienização, desinfecção e imunização das 
áreas e instalações utilizadas, após a notificação do órgão fiscalizador e no 
prazo que foi fixado, por vez. 

3 

11 Deixar de substituir, no todo ou em parte, os alimentos considerados 
impróprios para o consumo, por dia. 

3 

12 Utilizar as dependências da EACH/USP para fins diversos do objeto Contrato 
de Cessão, por vez. 

4 

13 Deixar de cumprir horário de funcionamento da unidade, determinado pelo 
órgão fiscalizador, por vez. 

4 

14 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais - por dia. 

5 

15 Servir bebida alcoólica nas máquinas, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 

6 

16 Servir alimento contaminado, deteriorado ou com data de validade vencida - 
por vez. 

6 

 
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme a 
seguinte tabela: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 R$ 25,00 

02 R$ 35,00 

03 R$ 50,00 

04 R$ 100,00 

05 R$ 500,00 

06 R$ 1.000,00 

 
 


