
CONTRATO Nº 003/2020

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE UM
RESTAURANTE  NO  CAMPUS  CEDETEG,  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE  –  UNICENTRO  E  A
EMPRESA RESTAURANTE E PIZZARIA KAING GANG LTDA.

A  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CENTRO-OESTE  –  UNICENTRO,  pessoa
jurídica  de direito  público,  CNPJ nº  77.902.914/0001-72,  estabelecida na Rua Salvatore
Renna – Padre Salvador, nº 875, bairro Santa Cruz, Guarapuava-PR, neste ato representada
por  seu  Reitor,  Prof.  Dr.  Fábio  Hernandes, brasileiro,  residente  e  domiciliado  em
Guarapuava-PR,  portador  da  cédula  de  identidade  nº  87730980 SSP/PR  e  CPF  nº
250.206.138-51,  doravante  denominada   simplesmente  CONCEDENTE,  e  a  empresa
RESTAURANTE  E  PIZZARIA  KAING  GANG  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 78.455.730/0001-74, com sede na cidade de Guarapuava-
PR, à rua Elio Antonio Dalla Veccchia, nº 838, bairro Cascavel, CEP nº 85.100-000, neste
ato representada por seu sócio,  o  Sr.  Eduardo Paiva Dal Santo,  brasileiro, residente e
domiciliado em Guarapuava-PR, à rua Salvatore Renna – Padre Salvador, nº 800, bairro
Santa Cruz, CEP nº 85.015-430, portador da cédula de identidade nº 8.201.465-9 SSP/PR e
CPF nº  055.905.799-70,  doravante denominada simplesmente  CONCESSIONÁRIA,  tem
justo e contratado o presente instrumento particular que se regerá pelo contido no Edital de
Concorrência nº 06/2019, as cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a concessão de uso de espaço localizado na parte
interna  do  Campus  Universitário  Cedeteg,  no  Prédio  nº  18,  medindo  400,91  m2

(quatrocentos  vírgula  noventa  e  um  metros  quadrados),  para  a  instalação  de  um
restaurante.

1.2 A CONCESSIONÁRIA deve  produzir  e  fornecer  refeições  de  almoço  e  jantar  no
Campus Cedeteg, que é o objetivo principal deste contrato.

1.3 A CONCESSIONÁRIA também pode produzir e fornecer  produtos característicos de
lanchonete.

1.4 A CONCESSIONÁRIA se declara em condições de executar o objeto deste contrato
em estrita observância das condições contratuais e proposta apresentada.

1.5 Entende-se como CONCEDENTE, para fins deste contrato, a Reitoria da Unicentro e a
Direção-Geral do Campus Cedeteg.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 Integram este contrato o ato convocatório da licitação e anexos, cardápios a serem
seguidos, proposta da CONCESSIONÁRIA e parecer de julgamento.

2.2 Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 



que  venham a  ser  necessárias  durante  a  sua  vigência,  decorrentes  das  obrigações
assumidas  pela  CONCESSIONÁRIA,  e  alterações  nos  prazos  e  normas  gerais  da
execução do objeto do presente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE CONCESSÃO

3.1 O prazo  de  concessão  é  de  12  (doze)  meses,  a  contar  da  assinatura  do  presente
contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, desde que exista
interesse de ambas as partes e a aprovação do Conselho Administrativo do Campus
Cedeteg, CADCAM/C.

CLÁUSULA QUARTA: DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO E VALORES DO
CONTRATO

4.1 O  valor  do  aluguel  mensal  é  de  R$  300,00 (trezentos  reais),  acrescido  da
disponibilização de 10 (dez) unidades de prato feito no almoço e 10 (dez) unidade de
prato  feito  no  jantar,  diariamente,  pela  CONCESSIONÁRIA,  para  estudantes
selecionados  pela  CONCEDENTE,  em processo  seletivo  baseado  na  avaliação  da
situação socioeconômica dos estudantes.

4.2 A CONCESSIONÁRIA deve  produzir  e  fornecer  refeições  de  almoço  e  jantar  no
Campus Cedeteg, conforme especificações e valores a seguir:

Tipo de refeição Tamanho Descrição e composição Preço 

Prato feito (PF) 715 g

1 tipo de carne de boa qualidade 
1 acompanhamento
Arroz ou Arroz integral
Feijão
1 salada cozida
1 salada crua
1 sobremesa ou 1 fruta da estação

R$ 4,00

Buffet por quilo Não se aplica

2 tipos de carne / vegetariana
3 acompanhamentos
Arroz e Arroz integral
Feijão
2 saladas cozidas
3 saladas cruas
1 sobremesa ou 1 fruta da estação – 
gratuitas

R$ 17,00
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Buffet livre Não se aplica

Consumo livre, a vontade, de todas as 
preparações do buffet por quilo
1 sobremesa ou 1 fruta da estação – 
gratuitas

R$ 9,00

4.9 Os  valores  dos  tipos  de  refeição  são  máximos,  podendo  a  CONCESSIONÁRIA
praticar valores menores.

4.10 Os  cardápios  diários  de  almoço  e  jantar  devem  ser  compostos  por  diferentes
preparações, conforme tipos e frequências dispostas nos anexos deste contrato,  por
grupo alimentar.

4.11 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a preparação das refeições de acordo com as
normas  descritas  no  Regulamento  Técnico  de  Boas  Práticas  para  Serviços  de
Alimentação  (RDC 216/04),  Regulamento  Técnico  de  Procedimentos  Operacionais
Padronizados  aplicados  aos  Estabelecimentos  Produtores/Industrializadores  de
Alimentos (RDC 275/02),  e demais normas federais,  estaduais e municipais que se
apliquem.

4.12 A  CONCESSIONÁRIA  deverá  monitorar  e  registrar  em  documento  próprio,  a
temperatura de recebimento dos gêneros, bem como a do pré-preparo e distribuição
das refeições, para possíveis alterações ou adaptações, visando atendimento adequado
à  legislação  vigente.  As  preparações  devem  ser  acondicionadas  em  equipamentos
adequados ou em recipientes  isotérmicos  devidamente  fechados até  o  momento  da
distribuição.

4.13 A distribuição do almoço e jantar deve ser realizada pelo sistema de balcão térmico
para  preparações  quentes  e  balcão refrigerado para  saladas  e  sobremesas,  devendo
estes ser providos de corre-bandeja e protetor salivar. Os itens do cardápio devem ser
repostos em quantidades adequadas para servir a totalidade dos clientes.

4.14 O prato feito deve ser montado nos balcões térmicos e refrigerados do salão, pelos
funcionários  da  CONCESSIONÁRIA,  para  que  os  clientes  possam  visualizar  a
montagem do prato.

4.15 A CONCESSIONÁRIA deverá acondicionar apropriadamente os alimentos, em todas
as etapas do processo de preparação, de forma a conservar a temperatura adequada dos
alimentos até a distribuição (para alimentos quentes, temperatura superior a 65°C; e
abaixo de 10°C para alimentos frios).

4.16 A  CONCESSIONÁRIA  deverá  manter  os  balcões  de  distribuição  em  perfeito
funcionamento,  garantindo  temperaturas  acima  de  80°C  nos  balcões  aquecidos,  e
inferior a 10°C nas pistas frias dos balcões refrigerados.

4.17 Antecedendo  o  balcão  de  distribuição,  devem  ser  disponibilizados,  em  tempo
adequado e em quantidade suficiente para não afetar o fluxo de clientes, devidamente
higienizados  e  em número  suficiente  para  atender  a  demanda,  acondicionados  em
mesas de apoio apropriadas, os seguintes utensílios: pratos brancos de louça ou de
vidro ou bandejas de inox; talheres inox (garfos, facas, colher de mesa e colher para
sobremesa); recipiente em inox para sobremesa; e guardanapos de papel.
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4.18 Podem ser fornecidos copos/canecas resistentes e em material lavável para consumo de
água durante as refeições e estes  devem ser substituídos anualmente ou sempre que
forem detectadas avarias de qualquer natureza.

4.19 A  CONCESSIONÁRIA  deverá  disponibilizar  bebedouro  provido  de  filtro  para
fornecimento de água aos usuários.

4.20 A CONCESSIONÁRIA deverá  disponibilizar  guardanapos  de  papel  não  reciclado,
totalmente branco.

4.21 As refeições do jantar devem ter a mesma qualidade das do almoço.
4.22 Todos os tipos de preparações das receitas devem respeitar a correta técnica de compra

e procedimento quanto à qualidade sanitária e validade dos produtos,  bem como a
correta  técnica  de  pré-preparo  e  preparo  dos  alimentos,  em especial  as  formas  de
cocção,  para  que  o  alimento  adquira  qualidade,  sabor  e  textura  correspondentes  à
receita.

4.23 A CONCESSIONÁRIA deverá substituir o óleo utilizado para a preparação de frituras,
sempre que forem detectadas alterações evidentes nas características físico-químicas
ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação intensa de espuma e fumaça.

4.24 O prato proteico não pode ser elaborado à base de miúdos, embutidos ou produtos
industrializados,  sendo permitido o uso de embutidos  apenas quando estes  fizerem
parte de prato proteico misto.

4.25 Quando  houver  ingredientes  de  origem animal  em qualquer  uma  das  preparações,
devem ser  fornecidas  opções  das  mesmas preparações  para  vegetarianos.  Pode ser
servida  a  mesma  preparação  sem  o  produto  de  origem  animal,  quando  não
descaracterizar o prato, ou a preparação pode ser substituída por outra sem produto de
origem animal.  Esta preparação deve ser composta de leguminosas (lentilha, ervilha
seca, feijão e suas variações, grão-de-bico, soja e suas variações, etc.), trigo em grão, e
suas combinações com legumes, verduras ou carboidratos, sendo que a gramagem de
leguminosas  deve  ser,  no  mínimo,  80  g/porção.  Esta  opção  deve  ser  variada
diariamente, e não pode ser repetida no almoço e jantar do mesmo dia. Sugere-se usar
as sugestões de preparações para a elaboração destas receitas,  conforme anexos ao
contrato. No caso da sobremesa, a substituição deve ser feita por uma porção de fruta,
variando diariamente.

4.26 Sempre que for servida alguma preparação que contenha leite e/ou derivados, deve ser
oferecida opção sem lactose e proteínas do leite para aqueles indivíduos intolerantes ou
alérgicos.

4.27 A CONCESSIONÁRIA deverá intercalar carne vermelha com carnes de ave, suínos e
peixe, conforme frequência de carnes apresentada no Cardápio anexo.

4.28 Para  definição da gramagem dos itens  citados no cardápio deve ser considerado o
“peso bruto cru" per capita, conforme Anexo.

4.33 A CONCESSIONÁRIA pode  comercializar  outros  gêneros  alimentícios  e fornecer
lanches  frios  e  quentes nas  dependências  internas  do  espaço  concedido,  os  quais
devem ser vendidos a preço de mercado.
4.33.1. Todos  os  gêneros  alimentícios,  condimentos  ou  quaisquer  componentes

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 



utilizados pela CONCESSIONÁRIA na elaboração de lanches, bem como seus
acompanhamentos, devem ser de primeira qualidade e mantidos em perfeitas
condições de preservação e armazenamento, garantindo a não deterioração ou
contaminação até sua utilização, conforme legislação vigente para esse fim.

4.34 A  CONCESSIONÁRIA  deve  atender,  preferencialmente,  estudantes,  professores,
agentes  universitários  e  estagiários  da  CONCEDENTE,  pacientes  das  unidades
prestadoras  de  serviços  de  especializados  do Campus Cedeteg,  bem  como  os
acompanhantes dos membros da comunidade acadêmica e dos pacientes, sem alteração
nos preços máximos das refeições, definidos neste contrato.

4.35 A contratação confere direito de exclusividade à CONCESSIONÁRIA somente nas
vendas de produtos alimentícios no interior do espaço cedido neste contrato, ou seja,
fora do espaço do restaurante a CONCESSIONÁRIA não tem exclusividade de venda
de produtos alimentícios na Universidade.

4.36 O horário de funcionamento do restaurante é de segunda a sexta-feira das 7h15min às
22h30min, em dias de expediente administrativo e pedagógico, conforme Calendário
Universitário da Unicentro, ou em horários especiais, quando solicitado previamente
pela CONCEDENTE.

4.37 O  funcionamento  do  restaurante  aos  sábados,  domingos  e  em  dias  não  letivos
dependerá de prévia e expressa autorização da CONCEDENTE.

4.38 A CONCESSIONÁRIA deve fornecer o almoço, entre as 11h15min e 13h30min, e o
jantar, entre as 18h30min e 21 horas.

4.39 Os cardápios da semana devem ser fixados pela CONCESSIONÁRIA, no primeiro dia
útil  da semana, em local de fácil visualização para os clientes, bem como deve ser
enviada cópia à DIRCAMP/C para disponibilização no site do Campus Cedeteg.

4.40 A CONCESSIONÁRIA deve fornecer cardápios com preparações variadas de modo a
garantir  boa  aceitabilidade  dos  mesmos.  Caso  ocorra  alteração  do  cardápio
previamente aprovado, por algum motivo de força maior, esta deve ser informada à
nutricionista responsável técnica da CONCESSIONÁRIA, e executada somente após
aprovação.

4.41 Os cardápios de almoço e jantar não devem ser repetidos no mesmo dia.
4.42 A fiscalização do restaurante e da CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento das

condições  concessionarias,  cabe  também  à  Comissão  Consultiva  para  o
Acompanhamento dos Serviços Terceirizados de Restaurante e Cantina do  Campus
Cedeteg, designada pela DIRCAMP/C, ouvido o CADCAM/C.

4.43 Não  é  permitida  a  utilização  das  dependências  da  CONCEDENTE  pela
CONCESSIONÁRIA, para qualquer outra atividade mercantil que não a estabelecida
neste contrato, exceto para a prestação de serviços, por meio de contrato específico, a
eventos, cursos e visitas técnicas autorizadas pela CONCEDENTE.

4.45 Em nenhuma hipótese é admitida a comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros,
remédios e produtos de uso proibido por lei.

4.46 O armazenamento ou utilização de materiais tóxicos ou inflamáveis que coloquem em
risco a comunidade universitária será expressamente proibida.
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4.47 A CONCESSIONÁRIA pode utilizar os equipamentos já existentes no espaço, desde
que responsabilize-se pela utilização e manutenção destes.

4.48 A CONCEDENTE pode, quando for o caso, repassar à CONCESSIONÁRIA recursos
provenientes  de  convênios  a  serem  firmados,  relativos  ao  Programa  de  Auxílio-
Alimentação ou outros subsídios destinados aos estudantes matriculados na Instituição.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO DO ALUGUEL

5.1 A CONCESSIONÁRIA pagará o valor do aluguel mensalmente à CONCEDENTE, até
o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido,  através de boleto de cobrança
emitido pela CONCEDENTE.
5.1.1. Os  boletos  de  cobrança  para  pagamento  serão  impressos  e  entregues  à

CONCESSIONÁRIA pela CONCEDENTE, após a assinatura do CONTRATO,
no prazo de até 10 (dez) dias antes do vencimento da primeira parcela mensal;

5.1.2. Os comprovantes de pagamento mensal poderão ser exigidos a qualquer tempo
pela CONCEDENTE, à título de comprovação de regularidade.

5.2 Os pagamentos não efetuados no vencimento serão acrescidos de multa de 10% ao
mês, valor este que será somado à quantia devida no vencimento, mais juros legais.

5.3 A CONCESSIONÁRIA fica isenta do pagamento do aluguel no mês de janeiro, que é
o período mais longo de recesso pedagógico.

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE

6.1 Os valores  das  refeições  poderão ser  reajustados a  qualquer  tempo,  para  manter  o
equilíbrio econômico-financeiro.

6.2 O procedimento para a solicitação do pedido de reajuste será da seguinte forma:
a) A CONCESSIONÁRIA deverá  protocolar  solicitação  devidamente  justificada  e

documentação comprobatória comprovando a ocorrência de fato superveniente e
imprevisível que inviabilize a execução do contrato;

b) Considerar-se-á  como prazo  inicial  a  data  da  ocorrência  do  fato,  desde  que  o
pedido, por parte da CONCESSIONÁRIA, tenha sido realizado em até 30 dias;

c) Caso o prazo referido no item anterior não seja respeitado, considerar-se-á como
início do reajuste a data do protocolo do pedido;

d) A alteração de valor em item especifico serão tratados de forma isolada, não sendo
influenciando os demais itens da planilha de composição de custos do contrato.

6.3 A solicitação  será  apreciada  pelo  CADCAM/C  e  os  preços  somente  poderão  ser
alterados caso ocorra com autorização.

6.4 Somente  será  concedido o  reequilíbrio  do contrato  se  o valor  solicitado estiver  na
média de variação de preços de mercado.

6.5 As alterações de preços autorizadas pelo CADCAM/C devem ser mantidas por,  no
mínimo, 12 (doze) meses.

6.6 Decorridos 12 (doze) meses de vigência do contrato, o valor do aluguel poderá ser
reajustado  com  base  na  variação  do  IGP-M (Índice  Geral  de  Preços  do  Mercado
divulgado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas).  Na  hipótese  de  suspensão,  extinção  ou
vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços fica, desde já, eleito o
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índice que oficialmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA: DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

7.1 São obrigações da CONCESSIONÁRIA: 
7.1.1. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

nele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação que deu sua origem.

7.1.2. Manter,  durante  todo  o  período  de  execução  do  contrato,  nutricionista
responsável técnico para acompanhamento da qualidade das refeições, conforme
legislação vigente, devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição
da 8ª Região – CRN/8.

7.1.3. Manter exposto aos clientes os dados do(a) Nutricionista Responsável Técnico
pelo estabelecimento.

7.1.4. Comunicar imediatamente à CONCEDENTE, por escrito, sempre que houver
alteração do titular responsável técnico, RT, acompanhando justificativa formal
da necessidade da substituição e comprovações necessárias.

7.1.5. Disponibilizar no quadro da empresa, nutricionista habilitado, cujo quantitativo
mínimo e carga horária deve seguir o previsto na Resolução nº 380/2005 do
Conselho Federal de Nutrição.

7.1.6. Disponibilizar quadro de pessoal compatível com o objeto do contrato, sendo
que  os  auxiliares  de  serviços  gerais  (limpeza)  não  sejam  os  mesmos
funcionários que trabalham na preparação dos alimentos.

7.1.7. Garantir  que  os  funcionários  tenham  funções  profissionais  legalmente
registradas em suas carteiras de trabalho.

7.1.8. Não  permitir  a  presença  no  preparo  de  alimentos  de  funcionários  que
apresentem ferimentos e doenças infectocontagiosas.

7.1.9. Manter sempre atualizada e à disposição da fiscalização do contrato, a escala de
serviço mensal do pessoal que operará no restaurante,  especificando todas as
categorias  com  nome,  respectivos  horários  e  funções,  para  avaliação  do
cumprimento dos pré-requisitos necessários à atuação no contrato.

7.1.10. Instalar  os  equipamentos,  móveis  e  utensílios  pertinentes  à  prestação  dos
serviços.

7.1.11. Manter válido e exposto o Certificado de Inspeção da Vigilância Sanitária.
7.1.12. Manter as condições para a certificação do Corpo de Bombeiros, conforme

normas  adotadas  na  região  de  Guarapuava  para  esse  fim,  e  providenciar  as
adequações  necessárias,  se  solicitadas  pelo  Corpo  de  Bombeiros  durante  as
vistorias.

7.1.13.Cumprir,  pontualmente, todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONCEDENTE.

7.1.14. Comunicar por escrito, à CONCEDENTE, durante a vigência da concessão,
qualquer alteração contratual ou estatutária, sob pena de, não o fazendo, rescisão
contratual.
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7.1.15. Manter limpas e organizadas as instalações e utensílios do espaço cedido.
7.1.16. Não armazenar ou utilizar materiais tóxicos ou inflamáveis que coloquem em

risco a comunidade universitária.
7.1.17. Não comercializar de bebidas alcoólicas, cigarros, remédios e produtos de uso

proibido por lei.
7.1.18. Não conceder ou transferir, a qualquer título, os direitos e obrigações deste

contrato, sem o expresso consentimento da CONCEDENTE.
7.1.19. Manter a disciplina e urbanidade no interior do espaço do restaurante.
7.1.20. Atender  com  máxima  polidez  e  presteza  os  usuários  do  restaurante,

respeitando as regras elementares da boa educação.
7.1.21.Garantir  o  atendimento preferencial  a  estudantes,  professores,  agentes

universitários  e  estagiários  da  CONCEDENTE,  pacientes  das  unidades
prestadoras de serviços de especializados do Campus Cedeteg, bem como os
acompanhantes dos membros da comunidade acadêmica e dos pacientes.

7.1.22. Dispor  todos  os  componentes  do  cardápio  em quantidades  adequadas  para
servir à totalidade dos clientes.

7.1.23.Manter tabela de preços dos serviços oferecidos sempre atualizada e em local
visível a todos os usuários.

7.1.24.Não  atrasar  o  início  da  distribuição  das  refeições.  Caso  ocorram  atrasos,  a
CONCESSIONÁRIA  deve  justificar  formalmente  o  motivo  para  que  a
Comissão  Consultiva  da  CONCEDENTE  possa  analisar  a  aplicação  das
cláusulas contratuais e sanções administrativas,  salvo se por motivo de força
maior. Caso haja atraso na abertura do restaurante, o horário de atendimento aos
usuários deve ser estendido por mesmo período.

7.1.25.Não realizar ou permitir realização/pagamento/recebimento de qualquer serviço
que fuja ao objeto do contrato firmado com a CONCEDENTE nas dependências
do  restaurante,  sendo esta  ação considerada  motivo  de  rescisão  imediata  do
contrato, sem direito de qualquer pedido de ressarcimento e/ou indenização pela
CONCESSIONÁRIA. Não executar quaisquer atividades para comercialização
externa  ou  que  não  seja  objeto  deste  contrato,  sem autorização expressa  da
CONCEDENTE.

7.1.26.Não realizar ou permitir qualquer forma de fornecimento das refeições fora do
Campus Cedeteg, seja por meio de marmitas, atendimento de unidades externas
ao Campus, ou qualquer outra.

7.1.27.Comunicar,  por  escrito  à  DIRCAMP/C,  qualquer  dano ou avaria  porventura
ocasionados  no  imóvel,  para  a  devida  avaliação,  ficando  obrigada  ao
ressarcimento dos prejuízos causados.

7.1.28.Não realizar qualquer alteração, modificação ou reforma no espaço cedido, sem
a aprovação prévia e por escrito da DIRCAMP/C, sendo o mesmo procedimento
dotado para alterações em equipamentos.

7.1.29.Manter a equipe operacional em número e qualidade técnica capaz de prestar os
serviços  de  cozinha,  portaria,  limpeza  e  caixas,  sem  interrupções,  seja  por
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qualquer motivo.
7.1.30.Considerar, para o planejamento da equipe operacional, o número de refeições

servidas no restaurante, garantindo que em caso de faltas, férias ou licenças, a
qualidade  do  serviço  não  seja  prejudicada  em  função  da  ausência  de
funcionários.

7.1.31.Responsabilizar-se  pelo  cumprimento,  por  parte  de  seus  funcionários,  das
normas sanitárias vigentes, normas disciplinares e éticas de trabalho. 

7.1.32.Exigir  de  seus  funcionários  zelo  com  os  bens  que  lhes  foram  confiados,
limitando a presença destes nas dependências do restaurante nos seus horários
de trabalho.

7.1.33. Responder  pelo  pagamento  de  toda  mão-de-obra,  salários,  periculosidades
e/ou insalubridades, despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais  e  sociais  (despesas  civis  e  trabalhistas),  seguros  de  seus
colaboradores, bem como o recolhimento de taxas e quaisquer outros encargos
tributários, civis ou comerciais incidentes sobre as atividades a serem exercidas.

7.1.34. Reconhecer que a inadimplência da CONCESSIONÁRIA com referência aos
encargos trabalhistas,  fiscais e comerciais,  não transfere à CONCEDENTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

7.1.35. Manter sempre atualizados os pagamentos referentes à remuneração mensal,
benefícios e demais obrigações trabalhistas dos seus funcionários, vinculados ao
serviço ora contratado, sendo a CONCEDENTE isenta de quaisquer custas.

7.1.36.Assumir a defesa contra reclamações judiciais e extrajudiciais arguidas contra
si,  e  arcar  com os  ônus  decorrentes  dos  prejuízos  e  das  ações  judiciais  que
possam ocorrer  em consequência  da  execução dos  serviços  prestados para  a
CONCEDENTE.

7.1.37.Seguir  todas  as  Normas  Regulamentadoras,  NR,  relativas  à  segurança  e
medicina do trabalho. 

7.1.38.Providenciar, sob orientação de Técnico de Segurança do Trabalho, descrição de
procedimentos e devidos treinamentos sobre a forma correta de utilização dos
equipamentos disponíveis  no restaurante,  bem como os riscos de operação e
orientações constantes sobre os EPIs a serem utilizados na operação de cada
equipamento.

7.1.39.Providenciar,  sob orientação técnica adequada,  descrição de procedimentos  e
devidos  treinamentos  com  relação  a  métodos  de  ergonomia  aplicada  para
atividades repetitivas, de transporte e movimentação de materiais e carga, de
acordo com a legislação vigente.

7.1.40.Antes  do  início  das  atividades,  e  sempre  que  um  novo  funcionário  for
contratado, o mesmo deve receber orientações referentes às normas da empresa
e  participar  de  treinamento  que  aborde  os  seguintes  temas:  Higiene  e  Boas
Práticas  na  Manipulação  de  Alimentos  (higiene  pessoal  e  cuidados  com  o
uniforme, qualidade da matéria prima, noções de microbiologia de alimentos,
produtos de higiene para a área de alimentos, higiene do local, equipamentos e
utensílios,  legislação);  Normas  e  Ética  no  Ambiente  de  Trabalho  e
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Relacionamento Interpessoal;  Segurança do Trabalho (normas de segurança do
trabalho,  uso  de  EPIs,  cuidados  e  orientações  sobre  o  funcionamento  dos
equipamentos  disponíveis);  Descarte  seletivo  de  resíduos;  Prevenção  de
incêndios. 

7.1.41.Providenciar  os  uniformes  e  equipamentos  de  proteção  individual,  EPIs,
obrigatórios  aos  trabalhos  realizados  no  restaurante,  conforme  legislação
vigente. 

7.1.42.Providenciar que o uniforme dos funcionários responsáveis pela preparação das
refeições seja de cores claras, limpo e em adequado estado de conservação.

7.1.43.Disponibilizar os uniformes em tamanho e número adequado, permitindo a troca
diária; utilizar tecido não sintético, que permita a transpiração.  Exigir de seus
funcionários a apresentação com uniformização adequada e completa em todas
as etapas da preparação de refeições desde o recebimento até a distribuição das
refeições,  e  também  durante  a  higienização.  Estes  uniformes  devem  ser
mantidos limpos e em adequado estado de conservação.

7.1.44.Fornecer opções de uniformes adequados ao clima frio (camiseta manga longa,
moletom, jaqueta).

7.1.45.Permitir o acesso à cozinha somente de pessoas com a vestimenta adequada e
EPIs exigidos.

7.1.46. Manter rigorosamente limpas e organizadas, dentro do mais alto padrão de
limpeza e higiene exigido pelos órgãos de fiscalização, todas as áreas internas e
externas, assim como mobiliários, equipamentos e utensílios dos restaurantes,
providenciando sua higienização e desinfecção através de produtos específicos
para uso em cozinhas industriais.

7.1.47. Retirar  os  resíduos  do  restaurante,  quantas  vezes  se  fizerem  necessárias,
devidamente acondicionados em sacos plásticos. Mantê-los acondicionados em
recipientes, que devem ser mantidos fechados, e higienizados a cada troca de
turno.  Deverá  haver  obrigatoriamente  a  separação  entre  lixo  orgânico,
recicláveis e rejeitos durante todo o processo. 

7.1.48. Responsabilizar-se  pela  destinação  final  dos  resíduos,  inclusive  de  óleo,
através da contratação de empresa especializada, se necessário, que possua as
devidas autorizações sanitárias atualizadas para esta atividade. Uma cópia do
contrato e das licenças sanitárias deve permanecer no restaurante.

7.1.49.Disponibilizar a visitantes e prestadores de serviço, jalecos e toucas descartáveis
sempre  que  seja  necessário  entrar  nas  áreas  destinadas  a  preparação  de
refeições.

7.1.50.Abastecer  banheiros/vestiários  dos  funcionários  com  papel  toalha,  papel
higiênico, sabonete líquido antisséptico e inodoro e álcool gel 70%.

7.1.51.Coletar diariamente amostras de todas as preparações durante o terço final da
distribuição de cada refeição. As amostras (200 g ou ml) deverão ser coletadas
em sacos  plásticos  esterilizados  e  mantidos  lacrados e  sob refrigeração pelo
prazo de 72 (setenta e duas) horas, para eventuais análises microbiológicas, às
suas expensas, apresentando o resultado (laudo) à CONCEDENTE.
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7.1.52. Permitir  o  estágio  supervisionado  de  alunos  da  CONCEDENTE,  quando
solicitado pela coordenação de estágio, estudantes e Chefias de Departamento
Pedagógico.

7.1.53.Permitir,  a  qualquer  momento,  o  acesso  da  Comissão  Consultiva  de
Acompanhamento  dos  Serviços  Terceirizados  de  Restaurante  e  Cantina  do
Campus Cedeteg,  Direção-Geral  do  Campus Cedeteg  e  do  Conselho
Administrativo  do  Campus Cedeteg,  CADCAM/C,  nas  dependências  do
restaurante,  para  fins  de  vistoria  e  averiguação  de  possíveis  irregularidades
relacionadas a este contrato.

7.1.54.Corrigir  imediatamente  eventuais  falhas  observadas  e  apontadas  pela
CONCEDENTE,  tanto  relacionadas  à  qualidade  dos  gêneros,  quanto  ao
cumprimento das boas práticas.

7.1.55.Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados a terceiros, decorrentes da
alimentação  fornecida,  de  uso  e/ou  manipulação  de  gêneros  alimentícios
inadequados, processamento incorreto dos mesmos, e/ou emprego indevido de
materiais, equipamentos e/ou instrumentos.

7.1.56.Manter no espaço objeto da concessão, no mínimo, 170 lugares disponíveis.
7.1.57.Realizar  controle  integrado  de  pragas,  nas  áreas  internas  e  do  entorno  do

restaurante, de modo a evitar o abrigo e proliferação de insetos e roedores nos
espaços.  Os  certificados  de  execução  destes  serviços  devem  ser  mantidos
arquivados pela CONCESSIONÁRIA nas dependências do restaurante.

7.1.58.Efetuar limpeza da caixa da água.
7.1.59.Efetuar a manutenção e/ou reestruturação dos equipamentos e infraestrutura do

restaurante quando indicado pelo Gestor do Contrato.
7.2 O  nutricionista  responsável  técnico  da  CONCESSIONÁRIA  assume  perante  o

Conselho  Regional  de  Nutrição  a  responsabilidade  técnica  pelo  restaurante,
respondendo profissional e legalmente pela preparação das refeições.

7.3 É atribuição do(a) nutricionista responsável técnico da CONCESSIONÁRIA, para fins
de fiscalização, e garantia da qualidade das refeições servidas, a supervisão de todos os
processos de preparação,  e,  caso seja detectado algum procedimento em desacordo
com  as  legislações  vigentes,  deve  solicitar  a  imediata  correção  da  falha  ou  dar
encaminhamentos adequados para resolução.

7.4 Qualquer  necessidade  de  manutenção  e/ou  reestruturação  dos  equipamentos  e
infraestrutura do restaurante,  em decorrência do uso ou por exigências legais,  deve
ocorrer por conta da CONCESSIONÁRIA.

7.5 A CONCESSIONÁRIA arcará integralmente com as despesas decorrentes do consumo
de gás de cozinha (GLP), telefone, internet, limpeza de caixa de água e de gordura,
manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, além de quaisquer
tributos federais, estaduais ou municipais, e qualquer outro ônus que recaia sobre os
serviços prestados no restaurante, seja qual for a forma de sua arrecadação, referentes
às atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA.

7.6 Para  a  limpeza  da  caixa  da  água,  a  CONCESSIONÁRIA  deve  obedecer  a
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periodicidade exigida pela legislação sanitária vigente. A limpeza da caixa de gordura
deve ser feita pela CONCESSIONÁRIA sempre que necessário.

7.7 Todas as obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, sanitárias, controle integrado de
pragas, e empresariais correm por conta da CONCESSIONÁRIA, com exceção das
despesas com energia elétrica, água, esgoto e taxa de recolhimento de lixo, que ficam
por conta da CONCEDENTE.

7.8 O custo com a manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio deve
ser assumido diretamente pela CONCESSIONÁRIA, que fica obrigada a mantê-los em
perfeito estado de conservação e funcionamento, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA: DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

8.1 Informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o cancelamento ou alteração do
objeto deste contrato.

8.2 A CONCEDENTE,  por  meio  da  Comissão  Consultiva  de  Acompanhamento  dos
Serviços  Terceirizados  de  Restaurante  e  Cantina,  designada  pela  DIRCAMP/C  e
homologada  pelo  CADCAM/C,  deverá  avaliar  os  serviços  prestados,  incluindo  a
qualidade e quantidade das refeições produzidas, higiene ambiental e pessoal, variação
de cardápio, o grau de satisfação dos usuários em relação à refeição, administração,
gerenciamento e higiene do restaurante, por meio de pesquisa de satisfação aplicada ao
menos uma vez ao ano.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

9.1 Pelas infrações contratuais, a CONCESSIONÁRIA está sujeita a aplicação das multas
e sanções, senod adotado a classificação de valores (tabela 1) e por gravidade (tabela
2), conforme estabelecido abaixo:

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações.
Grau Correspondência

1 R$ 100,00

2 R$ 500,00

3 R$ 1.000,00

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade
Item Infrações Grau

1

Descumprimento  dos  seguintes  itens  deste  Contrato:
7.1.1;  7.13; 7.1.4;  7.1.5;  7.1.9;  7.1.10;  7.1.14;  7.1.15;
7.1.20;  7.1.21;  7.1.23;  7.1.24;  7.1.25;  7.1.26;  7.1.27;
7.1.29;  7.1.29;  7.1.30;  7.1.31;  7.1.32;  7.1.34;  7.1.37;
7.1.38;  7.1.39;  7.1.40;  7.1.41;  7.1.42;  7.1.43;  7.1.44;
7.1.45;  7.1.46;  7.1.47;  7.1.48;  7.1.49;  7.1.50;  7.1.51;
7.1.54; 7.1.56; 7.1.58.

1
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2
Descumprimento  dos  seguintes  itens  deste  Contrato:
7.1.2,  7.1.6;  7.1.11;  7.1.19;  7.1.22;  7.1.28;  7.1.33;
7.1.35; 7.1.52; 7.1.57.

2

3
Descumprimento  dos  seguintes  itens  deste  Contrato:
7.1.7;  7.1.8;  7.1.12;  7.1.16;  7.1.17;  7.1.18;  7.1.36;
7.1.53; 7.1.55; 7.1.59.

3

4
Descumprimento  dos  cardápios  estabelecidos  no
contrato e anexos.

1

5
Descumprimento  das  demais  obrigações  da
Concessionaria não relacionadas anteriormente.

1

9.2 Para a aplicação das penalidades serão adotados os seguintes critérios, referentes aos
itens da tabela 2 do item 9.1:
a) Item  1  e  4:  notifica-se  por  escrito  à  CONCESSIONÁRIA com  solicitação  de

adequação e, em caso de reincidência, notifica-se e aplica-se multa de R$ 100,00
por evento;

b) Item  2:  notifica-se  por  escrito  à  CONCESSIONÁRIA  com  solicitação  de
adequação e, em caso de reincidência, notifica-se e aplica-se multa de R$ 500,00
por evento;

c) Item 3: notifica-se por escrito CONCESSIONÁRIA e, em caso de reincidência,
notifica-se e aplica-se multa de R$ 1.000,00 por evento.

9.3 A  aplicação  das  multas  citadas  no  quadro  da  Tabela  2  não  isenta  a
CONCESSIONÁRIA das demais multas e sanções definidas em lei e neste contrato.

9.4 A  CONCESSIONÁRIA  está  sujeita  as  penalidades  previstas  nos  artigos  150  e
seguintes da Lei Estadual 15.608/07 e/ou nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.

9.5 A  CONCESSIONÁRIA  está  sujeita  a  suspensão  do  direito  de  licitar  junto  à
CONCEDENTE pelo  prazo  que  for  determinado,  segundo a  natureza  da  falta  e  o
prejuízo causado à Instituição. 

9.6 Poderão  ser  aplicadas  as  penalidades  de  Advertência  ou  Suspensão  Temporária,
cumulativamente  a  aplicação das  multas,  nos  demais  casos  de inexecução total  ou
parcial do objeto contratado, conforme o disposto no artigo 78 da Lei nº 8666/1993 e
alterações.

9.7 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONCEDENTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor total do
contrato.

9.8 As  multas  serão  descontadas  dos  pagamentos  a  que  a  CONCESSIONÁRIA tiver
direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for
o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: REPAROS NA SALA COMERCIAL

10.1 Ao  proceder-se  qualquer  tipo  de  benfeitoria  na  edificação,  inclusive  pintura,  a
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CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a autorização e o acompanhamento da Direção
do Campus Cedeteg, a qual fiscalizará e determinará o que for necessário para sanar
quaisquer irregularidades decorrentes daqueles reparos, sendo que os custos de tais
benfeitorias deverão ser arcados pela Concessionária.

10.2 A CONCESSIONÁRIA somente poderá efetuar modificações de fachada interna ou
externa da sala comercial, com a autorização expressa da CONCEDENTE.

10.3 As  obras  que  importem  na  segurança  do  imóvel,  caso  necessárias,  são  de
responsabilidade da CONCEDENTE.

10.4 Será responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a execução de reparos e adaptações
nas instalações elétricas, hidrossanitárias e físicas internas, mediante prévia aprovação
e autorização expressa da Direção do Campus Cedeteg.

10.5 A instalação de novos aparelhos ou equipamentos, assim como qualquer modificação
das instalações elétricas ou hidrossanitárias, somente poderá ser providenciada pela
CONCESSIONÁRIA mediante prévia aprovação e autorização expressa da Direção
do Campus Cedeteg.

10.6 As  benfeitorias  vindas  de  quaisquer  acréscimos  ou  melhorias  realizadas,  com
autorização,  serão  incorporadas  ao  imóvel  findado  o  contrato,  sem  ônus  à
CONCEDENTE.

10.7 Se  o  contrato  for  rescindido  as  benfeitorias  serão  incorporadas  ao  patrimônio  da
CONCEDENTE sem nenhum direito de ressarcimento.

10.8 Caso  seja  estabelecido  mediante  termo  aditivo,  os  aparelhos  e  equipamentos
instalados pela CONCESSIONÁRIA, desde que essa instalação seja autorizada pela
Direção  do  Campus  Cedeteg,  e  seus  custos  de  instalação  e  retirada  (ao  fim  do
contrato) serão suportados pela CONCESSIONÁRIA.

10.9 A CONCESSIONÁRIA se obriga a realizar os reparos urgentes, assim classificados
pelo  Gestor  do  Contrato,  ou  autoridades  sanitárias,  assegurando-se  o  direito  ao
abatimento  proporcional  do  aluguel,  desde  que  os  reparos  e  os  custos  sejam
devidamente autorizados pela Direção do Campus Cedeteg.

10.10Nos  casos  preconizados  pela  legislação  sanitária  e  sempre  que  necessário,  a
CONCESSIONÁRIA deverá proceder a desinsetização e desratização nas instalações,
bem como possuir o Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas conforme RDC
nº 216 de 15/09/04, observando-se que tais serviços deverão ser em dias e horários
compatíveis, que não venham a interromper os serviços do objeto contratual, devendo
ser  mantidos os  registros das  operações e os documentos comprobatórios (laudos)
apresentados à Fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR DE CONTRATO

11.1 Fica  nomeado  o  Sr.  Ricardo  Yoshimitsu  Miyahara,  residente  e  domiciliado  na
cidade de Guarapuava-PR, à rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, nº 511, bairro Santa
Cruz, CEP nº 85.015-390, portador da cédula de identidade nº 253469843- SSP/SP e
do CPF nº 246.250.648-99, como Gestor de contrato.

11.2 O Gestor do contrato deverá:
a) Analisar a documentação que antecede o pagamento;
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b) Analisar o reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual;
c) Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o Fiscal do contrato;
d) Acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais

documentos relativos ao objeto contratado;
e) Decidir provisoriamente a suspensão dos serviços;
f) Convocar  a  CONCESSIONÁRIA e  efetuar  repares  julgados  necessários  e/ou

urgentes;
g) Outras atividades compatíveis com a função.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FISCAL DE CONTRATO

12.1 Fica  nomeado  o  Sr.  Dalton  Luiz  Shiessel,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
Guarapuava-PR, à rua Guaíra, nº 1447, CEP nº 85.065-240, portador da cédula de
identidade  nº  9.774.298-7  SSP/PR e  do  CPF  nº  637.786.459-00, como  Fiscal  de
contrato.

12.2 São obrigações do Fiscal do contrato:
a) O Fiscal  do  contrato  fica  designado  como  responsável  para  acompanhar  e

fiscalizar a prestação dos serviços, devendo anotar em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e deverá determinar o que for necessário
à regularização de falhas ou defeitos observados;

b) O Fiscal deverá auxiliar o Gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos
administrativos e técnicos do contrato;

c) Esclarecer  prontamente  as  dúvidas  administrativas  e  técnicas  e  divergências
surgidas na execução do objeto contratado;

d) Expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer
as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

e) Adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensão da realização de serviços;

f) Conferir e certificar as faturas relativas à prestação dos serviços;
g) Proceder as avaliações dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA;
h) Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e

legais,  especificações  e  métodos  de  execução  dos  serviços  exigíveis  para  a
perfeita execução do objeto contratado;

i) Exigir  o  uso  correto  dos  equipamentos  de  proteção  individual  e  coletiva  de
segurança do trabalho, quando couber;

j) Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente
à CONCESSIONÁRIA, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as
próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos
serviços;

k) Receber designação e manter contato com o preposto da CONCESSIONÁRIA, e
se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de
problemas na execução dos serviços;

l) Expedir parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;
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m) Propor, quando for o caso, a aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA,
atendidas as formalidades legais;

n) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade
competente para as providências cabíveis;

o) Promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,  adotando  as  providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007;

p) Outras atividades compatíveis com a função.
12.3 A fiscalização  não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade  da  CONCESSIONÁRIA,

inclusive  perante  a  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade  da  Administração  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de
conformidade com o art. 120 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO INTERESSE ADMINISTRATIVO

13.1. Por  motivo  de  conveniência  ou  de  interesse  administrativo,  devidamente
fundamentado, a CONCEDENTE pode encampar os serviços antes do vencimento
do  prazo  concedido,  ingressando  de  imediato  na  posse  e  administração  do
restaurante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1. O presente contrato pode ser rescindido a qualquer tempo por comum acordo entre as

partes, por iniciativa da CONCEDENTE, por descumprimento de suas cláusulas ou
pelos motivos elencados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

14.2. No caso da CONCESSIONÁRIA, por qualquer motivo vir a rescindir o contrato de
concessão antes do prazo estabelecido neste contrato, pagará à CONCEDENTE, a
título de cláusula penal, independentemente de interpelação ou notificação judicial
ou extrajudicial, a importância equivalente ao valor total do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1. O  presente instrumento  contratual  rege-se  pelas  disposições  expressas  na  Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe
supletivamente,  os  princípios  da  Teoria  Geral  dos  Contratos  e  as  disposições  de
direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os  casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas  pela  Lei  nº  8.883/94  e  pela  Lei  nº  9.648/98,  a  qual  rege  o  presente
contrato, juntamente às demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO

17.1. O  presente  contrato  obriga  as  partes,  as  quais  elegem  o  foro  da  Comarca  de
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Guarapuava,  Estado  do  Paraná,  para  dirimir  possíveis  dúvidas  do  presente
instrumento, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumentos em duas vias de
igual teor e forma, juntamente às duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Guarapuava, em _____ de ___________ de 2020.

Prof. Dr. Fábio Hernandes
Reitor/UNICENTRO 

CONCEDENTE

Eduardo Paiva Dal Santo
REST. PIZZARIA KAING GANG LTDA

CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

Prof. Dr. Ricardo Yoshimitsu Miyahara
Gestor do contrato

CPF nº 246.250.648-99

Dalton Luiz Shiessel
Fiscal do Contrato

CPF nº  637.786.459-00
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	5.1.1. Os boletos de cobrança para pagamento serão impressos e entregues à CONCESSIONÁRIA pela CONCEDENTE, após a assinatura do CONTRATO, no prazo de até 10 (dez) dias antes do vencimento da primeira parcela mensal;
	5.1.2. Os comprovantes de pagamento mensal poderão ser exigidos a qualquer tempo pela CONCEDENTE, à título de comprovação de regularidade.

