
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 02/2017

EDITAL DE  FLUXO  CONTÍNUO  DE
SELEÇÃO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA INTERESSADAS EM
INSTALAR-SE  NO  SERGIPE  PARQUE
TECNOLÓGICO,  OCUPANDO  OS
LOTES DISPONIBILIZADOS.

A Organização Social SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO – OS SERGIPE TEC, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação e qualificada
nos termos do Decreto Estadual nº 22.940, de  23 de setembro de 2004, da Lei Estadual nº 5.217,
de 15 de dezembro de 2003, e da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, inscrita no CNPJ
sob nº  06.938.508/0001-11,  torna público o presente Edital  de Fluxo Contínuo para selecionar
empresas de base tecnológica, interessadas em participar do processo de seleção para instalar-se
nos Lotes disponibilizados no Sergipe Parque Tecnológico,  localizado na Av. José Conrado de
Araújo, nº 731, Bairro Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000.

1. ETAPAS

 Lançamento do Edital;
 Recebimento das propostas;
 Análise das propostas;
 Publicação das empresas selecionadas;
 Assinatura do Termo de Outorga e Permissão de Uso – TOPU.

O edital encontra-se disponível para download no site: www.sergipetec.org.br.

Para mais informações contate-nos pelos telefones (79) 3257.3995 ou (79) 3257.2185, no horário
comercial (08h às 12h e 14h às 17h), pelo e-mail: contato@sergipetec.org.br ou faça-nos uma visita
no endereço supracitado. 

A OS SERGIPE TEC reserva o direito de revogar o presente Edital, por motivo de interesse
próprio ou público.

2. OBJETO 

2.1.  O objeto deste Edital é selecionar empresas de base tecnológica que tenham interesse em
instalar-se no Sergipe Parque Tecnológico,  localizado na Av. José Conrado de Araújo, nº 731,
Bairro Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000, para a ocupação
dos lotes disponibilizados pela OS SERGIPE TEC. 
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3. DOCUMENTOS ANEXOS

3.1. Integram este Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Planta baixa do Parque Tecnológico de Sergipe.

Anexo II - Quadro de ocupação e disponibilidades dos Lotes.

Anexo III - Modelo da carta de intenção da empresa proponente e declaração de que visitou o local.

Anexo IV – Enquadramento da empresa de base tecnológica.

Anexo V - Declaração de inexistência de fato superveniente e de não emprego de mão de obra de
menor;

Anexo VI - Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU.

4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL E BENEFÍCIOS

4.1. O Sergipe Parque Tecnológico, esta localizado em terreno contíguo à Universidade Federal de
Sergipe  –  UFS,  em uma  área  com aproximadamente  120.000   m²  (cento  e  vinte  mil  metros
quadrados) e possui 23 (vinte e três) lotes de diversos tamanhos, distribuídos conforme planta baixa
constante no Anexo I. O Parque possui a infraestrutura necessária para acomodação de empresas de
base  tecnológica,  instituições  de  pesquisas,  cujo  perfil  se  coadunem com as  características  do
SERGIPE TEC. A infraestrutura conta com: guarita para controle de entrada e saída de pessoal e
veículos, pavimentação, ciclovias, redes de drenagem, água, esgotos, iluminação nas vias, energia
elétrica em média ou baixa tensão com medição individualizada nos lotes, estação de tratamento de
esgoto, iluminação externa com placas fotovoltaicas, telefonia e dados, totalmente murado com
cerca  elétrica  e  gradis  periféricos,  paisagismo,  sistema  de  segurança  em  todo  o  Parque  com
câmeras  e  monitoramento,  vigilância  diurna  e  noturna,  sistema  de  reuso  de  água,  área  de
convivência, restaurante, estacionamento com 132 vagas no complexo predial e em andamento, a
construção de um auditório com capacidade para 196 lugares com previsão de inauguração em
2017. 

As  empresas  instaladas  no  Parque  são  isentas  de  IPTU por  estarem instaladas  no  terreno  de
propriedade da Universidade Federal de Sergipe - UFS, além de contar com ISSQN de 2,5 % (dois
e  meio  por  cento)  podendo  ser  reduzido  para  2,0%  (dois  por  cento)  de  acordo  com  a  Lei
Complementar nº 25 de 12 de julho de 2012 da Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE, como
incentivo tributário para viabilizar  a instalação ou ampliação de empresas  na área de inovação
tecnológica. Se vier ocorrer mudanças nas leis, as empresas proponentes arcarão com as respectivas
despesas. 

4.2. O terreno do Parque é de propriedade da Universidade Federal de Sergipe e cedido à Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC  através do
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 1190.106/2009 datado em 30/10/2009 pelo prazo
de 30 (trinta) anos, renováveis por igual período,  que  por  sua  vez,  com a  interveniência  da
Secretaria de Estado do Planejamento,  Orçamento e Gestão - SEPLAG, firmam com o Sergipe
Parque Tecnológico – OS SERGIPE TEC, o  Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº
DGPI/SUPAT/SEPLAG  nº  01/2014  em  23/01/2014,  também  pelo  prazo  de  30  (trinta)  anos,
renováveis.
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5. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.  Somente poderão participar do presente Edital  as empresas que estejam enquadradas como
empresas de base tecnológica, preferencialmente nas áreas de Biotecnologia, Energias Renováveis,
Meio Ambiente e Tecnologia da Informação e Comunicação e outras sujeitas a análise.

5.2. Para efeito deste Edital, considera-se Empresa de Base Tecnológica a empresa que fundamente
suas atividades produtivas no desenvolvimento ou em melhorias de produtos, processos ou serviços
utilizando a aplicação sistemática da base de conhecimentos científicos e tecnológicos.

5.3.  A distribuição  das  empresas  nos  Lotes  será  efetuada,  levando-se  em consideração  a  área
solicitada e logística de ocupação traçada pelo OS SERGIPE TEC. A empresa poderá pleitear,
além da sua área, outras adjacentes, para acréscimo da área em atendimento ao seu negócio, desde
que não comprometa a compatibilização dos Lotes disponibilizados. Poderá também, solicitar área
de menor metragem, que será assunto para estudo da equipe técnica da OS SERGIPE TEC que
verificará a possibilidade de desmembramento de algum Lote.

5.4. Não poderão participar deste Edital de Chamada Pública as empresas que se encontrem sob
falência  decretada,  concordata,  recuperação  judicial,  dissolução,  liquidação  ou  suspensão  de
atividades, ou que estejam em débito ou com ações judiciais em trâmite com a OS OS SERGIPE
TEC.

6.  VALOR  PELA  OCUPAÇÃO  DA  ÁREA,  FORMA  DE  PAGAMENTO  E
RESPONSABILIDADES

6.1.  Pela  ocupação dos Lotes a empresa pagará o valor mensal  total  de R$ 3,66 (Três reais  e
sessenta e seis centavos) por metro quadrado, sendo: R$ 0,97 (Noventa e sete centavos) por metro
quadrado do lote disponibilizado mais R$ 2,69 (Dois reais e sessenta e nove centavos) por metro
quadrado pelos serviços prestados e sob a administração da OS SERGIPE TEC tais como: controle
de entrada e saída de pessoal e veículos na guarita,  manutenções das pavimentações,  ciclovias,
redes  de  drenagem,  água,  esgotos,  iluminação  nas  vias,  estação  de  tratamento  de  esgoto,
iluminação  externa  com  placas  fotovoltaicas,  cerca  elétrica  e  gradis  periféricos,  paisagismo,
sistema  de  segurança  com  câmeras  e  monitoramento,  vigilância  diurna  e  noturna,  área  de
convivência e outros.

6.1.1. A empresa efetuará o pagamento da seguinte forma:

a) A partir da assinatura do  Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU, pelo prazo de 18
(dezoito) meses ou até a conclusão da obra, o que ocorrer primeiro, a empresa ficará isenta do
pagamento de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) por metro quadrado pelos serviços
prestados. 

b) O pagamento mensal do valor pelo metro quadrado dos serviços prestados sob a administração
da OS SERGIPE TEC se dará a partir do 18º (décimo oitavo) mês da assinatura do TOPU ou da
conclusão da obra, o que ocorrer primeiro.
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6.1.2. Estes valores serão reajustados a cada 12 (doze) meses pela variação acumulada positiva do
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro índice oficial que venha a substituí-lo,
a contar da data da assinatura do TOPU.
 
6.1.3. Após a assinatura do TOPU, a PERMISSIONÁRIA terá 18 (dezoito) meses para construir o
empreendimento, devendo apresentar em até 4 (quatro) meses à equipe técnica da OS SERGIPE
TEC, o projeto arquitetônico, complementares de engenharia, memoriais descritivos e cronograma
físico para análise e aprovação, obedecendo as diretrizes do Plano Diretor do Parque, que será parte
integrante  do  TOPU.  Estes  prazos  poderão  ser  prorrogados  por  iguais  períodos,  mediante
justificativa técnica aceita pela OS SERGIPE TEC, mantidas as obrigatoriedades de pagamento
descritas no item 6.1.1 e 6.1.2.
 
6.1.3.1.  Os critérios para a construção do empreendimento deverá estar em conformidade com o
Plano Diretor do Sergipe Parque Tecnológico, disponível a todos os interessados, na Administração
do Parque. 

6.1.3.2.  As  obras  somente  poderão  ser  executadas  após  comunicado  por  escrito  e  autorização
também por escrito da administração da OS SERGIPE TEC, informando a data prevista de início e
término da obra, de acordo com os projetos aprovados.

6.1.3.3. No decorrer da obra, a guarda de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e outros
afins, são de inteira responsabilidade da empresa,  isentando a OS SERGIPE TEC de quaisquer
responsabilidades.

6.1.3.4.  Caberá  a  cada  empresa  arcar  com  as  todas  as  despesas  inerentes  às  obras  do  seu
empreendimento, bem como, com as despesas de manutenção, seguro, taxas e outras necessárias
quando iniciada as suas atividades operacionais.

6.2. Será firmado entre a proponente classificada e a OS SERGIPE TEC, o Termo de Outorga  de
Permissão de Uso – TOPU, onde a OS SERGIPE TEC é denominado como PERMITENTE e a
proponente PERMISSIONÁRIA.

6.3. O pagamento do valor total citado no item 6.1, será efetuado, por meio de Boleto Bancário
emitido pela OS SERGIPE TEC ou outro, por ele indicado e deverá ser pago até o quinto dia do
mês subsequente.

6.4. A OS SERGIPE TEC, poderá disponibilizar outros serviços ou demais locações de ambientes
com infraestrutura, caso seja de interesse da empresa. 

6.5. A empresa efetuará o pagamento do valor do m² nos prazos e condições estabelecidos no
Termo de Outorga de Permissão de Uso – TOPU a ser celebrado entre as partes e constante do
Anexo VI,  assim como,  de  outros  valores  com os  serviços  prestados  e/ou  ambientes  locados,
quando aplicáveis  e  aprovados  pela  empresa,  tais  como:  locação de salas  ou laboratórios  para
treinamentos, locação do auditório quando for construído, sala de videoconferência, prestação de
serviços de adequações nas instalações elétricas e/ou rede lógica, e/ou outros disponibilizados pela
OS  SERGIPE TEC.

6.6.  Cada empresa,  quando de sua instalação e durante a realização de suas atividades,  deverá
respeitar as regras internas de administração da OS SERGIPE TEC. 
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6.7.  Também  é  de  responsabilidade  da  empresa  a  manutenção  da  área  verde  do  seu  lote,
estacionamento, manutenção predial e outros afins ao seu empreendimento.

6.8.  A  empresa  deverá  assumir  toda  responsabilidade  advinda  de  obrigações  cíveis,  penais,
trabalhistas, ambientais ou qualquer outra que possam vir a ocorrer durante a execução das obras e
atividades da empresa no Parque, isentando a OS SERGIPE TEC de qualquer culpa ou dano.

6.9.  Deverá a empresa  cumprir  o disposto na legislação referente a Política  Nacional  de Meio
Ambiente, adotando, durante a vigência da Permissão de Uso, medidas e ações destinadas a evitar
ou corrigir danos ao meio ambiente, biossegurança, segurança e medicina do trabalho que possam
vir a ser causados por atividades realizadas pela empresa e apresentar autorizações essenciais ao
seu funcionamento, bem como, as necessárias para a realização do projeto, se for o caso.

7. PROCESSO SELETIVO

7.1. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7.1.1. As  Empresas  de  Base  Tecnológica  interessadas  neste  Edital  deverão  apresentar,  em
envelopes distintos e lacrados, os documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (envelope “A”) e
de HABILITAÇÃO (envelope “B”), a partir da data e local indicado no item 7.2.1 deste Edital.

7.1.2. Os referidos documentos deverão ser redigidos em papel timbrado da empresa interessada,
formatado  em A4,  sem emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  com  exceção  de  desenhos,  projetos,
plantas ou outros documentos que não possam ser apresentados no formato descrito.

7.1.3. Os envelopes de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e HABILITAÇÃO deverão ser identificados
da seguinte forma:

ENVELOPE “A” - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PROPONENTE: (nome da empresa interessada em instalar-se no Parque)
OS SERGIPE TEC – COMISSÃO JULGADORA
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 02/2017

ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO

PROPONENTE: (nome da empresa interessada em instalar-se no Parque)
OS SERGIPE TEC – COMISSÃO JULGADORA
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 02/2017

7.2. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

7.2.1. As empresas interessadas em participar deste Edital, deverão entregar os ENVELOPES “A”
(QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) e  “B” (HABILITAÇÃO),  na recepção  do OS SERGIPE TEC,
situada à Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bloco III, 1º Andar,  Bairro Jardim Rosa Elze, no
município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000 a contar da data de publicação deste Edital no
site da OS OS SERGIPE TEC, nos dias úteis, nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h.

7.2.2. A Comissão Julgadora analisará as propostas das proponentes, por ordem de recebimento na
recepção, pela OS SERGIPE TEC. Quando ocorrer a ocupação total dos lotes disponibilizados, não
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serão  abertos  os  demais  envelopes  de  outras  proponentes  interessadas,  caso  exista,  sendo  os
mesmos mantidos sob a guarda da Comissão Julgadora, assegurada a publicidade desses fatos, no
site  do SERGIPE TEC. Caso haja  desistência  de alguma empresa  serão abertos os envelopes
sequencialmente  por  ordem  recebimento  na  recepção  da  OS  SERGIPE  TEC  e  assim
sucessivamente. 

7.2.3. A empresa que optar pelo envio dos envelopes via  correio, deverá valer-se de Aviso de
Recebimento para fins de comprovação da entrega dos envelopes conforme citado no item 7.2 1,
acima, sob pena de invalidação da inscrição. 

8. INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

8.1. Os  documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ENVELOPE “A”) e de HABILITAÇÃO
(ENVELOPE  “B”)  deverão conter  02 (duas) vias dos  documentos,  em originais ou cópias
reprográficas autenticadas, com folha índice, o número da página que o documento está inserido,
rubricadas e numeradas sequencialmente, com numeração exclusivamente numérica, com padrão
Pág. X / Y (quantidade de páginas), da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número
exato. 

8.2. Todos os documentos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA emitidos e apresentados pela empresa
interessada na participação deste Edital, deverão ser apresentados, também na forma de digitação
eletrônica, em idioma português, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em
papel timbrado da própria empresa.
 
8.3. As empresas estrangeiras que não funcionarem no país, atenderão às exigências das cláusulas
do presente Edital, mediante documentos equivalentes e aceitos pela Comissão Julgadora. Todos os
documentos emitidos em outro idioma deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil, com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

8.4. ENVELOPE “A” – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Documentos que integrarão a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. CARTA DE INTENÇÃO: Emitir carta de intenção em instalar-se no Parque, conforme modelo
constante no Anexo IV deste Edital;

b. ENQUADRAMENTO  DA  EMPRESA  DE  BASE  TECNOLÓGICA:  Preencher  todos  os
campos, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital;

     8.5. HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

Documentos que integrarão a HABILITAÇÃO

NOTA  1:  Os  prazos  de  validade  dos  documentos  apresentados  na  habilitação  deverão  estar
vigentes na data da sua apresentação.

8.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a. RG e CPF do representante legal ou dos representantes legais, conforme o caso;
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b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c. Registro comercial, no caso de empresa individual;

d. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações devidamente registrado;
e. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

8.5.2. REGULARIDADE FISCAL

a. Certidão conjunta de regularidade com a Fazenda Federal e Previdenciária; 
b. Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual da respectiva sede;
c.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais  (ISS),  emitida  pela  Fazenda  Municipal  da
respectiva sede;
d. Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

a.  Demonstrações contábeis do último exercício social e último balancete mensal;

b. As empresas  com menos de um exercício financeiro devem cumprir  a exigência deste item
mediante a apresentação de “Balanço de Abertura” e do último balancete mensal;

c. Fica  desobrigada  do  cumprimento  de  apresentação  do  Balanço  Patrimonial  a  empresa  que
apresentar  o  documento  emitido  pela  Receita  Federal,  comprovando  sua  opção  pelo  Simples,
permanecendo neste caso a obrigação de apresentar a Declaração Anual Simples de Rendimento e
Informações, em modelo simplificado aprovado pela Secretaria da Receita Federal;

8.5.4. DECLARAÇÃO

a. Declaração de inexistência  de fato superveniente  e de não emprego de mão de obra de
menor, conforme modelo constante no Anexo V deste edital. 

9. CRITÉRIO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. As propostas serão analisadas por uma Comissão Julgadora, nomeada pela Diretoria Executiva
da OS SERGIPE TEC, composta por no mínimo 03 (três) membros. O resultado será submetido à
Diretoria Executiva para apreciação, aprovação e homologação.

9.2. Os membros da Comissão Julgadora, irão se reunir, em  até  15  (quinze)  dias  após  o
recebimento  dos  envelopes, para análise dos documentos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e
HABILITAÇÃO, que serão rubricados por todos os membros presentes, lavrando-se a competente
ata. 

9.3. O julgamento e classificação das propostas são atos exclusivos da OS SERGIPE TEC, que se
reserva o direito de desclassificar as propostas em desacordo com este Edital.
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10. PROCEDIMENTO DA REUNIÃO 

1ª FASE

10.1.  Inicialmente,  serão abertos  os  documentos  contendo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,  por
ordem crescente de horário e data de recebimento pela OS SERGIPE TEC, cujos documentos serão
rubricados por todos os membros da Comissão Julgadora, da OS SERGIPE TEC.

10.2. Em seguida, os membros da Comissão Julgadora  analisarão o conteúdo de cada item do
formulário constante do Anexo IV – Enquadramento da empresa de base tecnológica e, utilizando
metodologia e parâmetros técnicos pré-definidos, será quantificada a pontuação para cada uma das
empresas, condição para classificação da proponente, na 1ª fase.

10.3. Serão consideradas classificadas na 1ª fase, as empresas que obtiverem o total geral de
pontos, no mínimo igual a 50  (cinquenta), condição esta, para que os membros da Comissão
Julgadora possam dar prosseguimento à Fase da Análise – 2ª FASE.

10.4. As empresas que obtiverem pontuação inferior a 50 (cinquenta) pontos, serão consideradas
desclassificadas, sendo-lhes devolvidos, devidamente lacrados e rubricados, pelos membros da
Comissão Julgadora o ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO.
 
2ª FASE 
 
10.5.  Em  seguida  os  membros  da  Comissão  Julgadora  abrirão  os  envelopes  contendo  a
documentação relativa à HABILITAÇÃO das empresas classificadas na FASE 1 na mesma ordem
ocorrida nas aberturas dos envelopes dos documentos contendo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,
competindo-lhes:

a. Verificar se a documentação atende às exigências estabelecidas neste Edital;

b. Rubricar as vias originais dos documentos.

10.8. Serão consideradas as empresas classificadas, aquelas que atenderem as FASES 1 e 2 deste
Edital. Havendo mais de uma empresa interessada no mesmo lote, a classificação das empresas se
dará pela ordem de recebimento das  propostas pela OS SERGIPE TEC. 

11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO / RECURSOS

11.1. O resultado final deste Edital com a relação das empresas selecionadas será  publicado no
Quadro de Avisos da OS SERGIPE TEC e na página eletrônica: www.sergipetec.org.br  . 

11.2. Da decisão publicada caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de
publicação do resultado final, devendo o mesmo ser protocolado e endereçado a Comissão
Julgadora da OS SERGIPE TEC, situada à Av. José Conrado de Araújo, nº 731,  Bairro Jardim
Rosa Elze, no município de São Cristóvão/SE, CEP: 49.100-000.
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12. CELEBRAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO

12.1. A  OS SERGIPE TEC convocará no  prazo de até  30  (trinta) dias após a publicação dos
resultados classificatórios,  caso não haja  processo de recurso em andamento,  as empresas  para
assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso, conforme modelo constante do Anexo VI
deste Edital.

12.2.  Em caso de desistência por parte de alguma empresa selecionada, a  OS SERGIPE TEC
convocará a próxima que a sucede e assim sucessivamente. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A participação neste Edital implicará, automaticamente, na aceitação integral e irretratável da
empresa proponente quanto aos termos, conteúdos e anexos.

13.2. Os casos omissos serão encaminhados pela Comissão Julgadora para decisão da Diretoria
Executiva da OS SERGIPE TEC.

São Cristóvão/SE, XX de XXXXXXXXX de 2017.

Manoel Hora Batista
Diretor-Presidente do OS SERGIPE TEC
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ANEXO I  

PLANTA BAIXA DO SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO.
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ANEXO II

QUADRO DE OCUPAÇÃO DOS LOTES NO PARQUE

QUADRA LOTE ÁREA (M²) OCUPAÇÃO

I 1 16.485,00 COMPLEXO PRINCIPAL

I 2 5.687,00 NEREES/IEER

II 1 2.550,00 VAGO

II 2 1.381,00 VAGO

II 3 1.385,00 VAGO

II 4 1.505,00 VAGO

II 5 1.200,00 E.T.E

III 1 2.000,00 VAGO

III 2 2.000,00 VAGO

III 3 1.000,00 VAGO

III 4 1.000,00 VAGO

III 5 1.000,00 VAGO

III 6 1.410,00 VAGO

IV 1 2.300,00 VAGO

IV 2 2.300,00 VAGO

IV 3 2.024,00 UPIN

IV 4 1.902,00 VAGO

IV 5 1.000,00 VAGO

IV 6 1.000,00 VAGO

IV 7 1.000,00 VAGO

IV 8 1.000,00 VAGO

V 1 4.234,00 LABORATÓRIO

V 2 7.833,00 BIOFÁBRICA

TOTAL DE LOTES 23 63.196,00 TODOS OS LOTES

LOTES VAGOS 17 25.733,00
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ANEXO III

 MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO E DECLARAÇÃO DE QUE VISITOU O LOCAL

............................,..... de ............. de 2017

A

COMISSÃO JULGADORA - OS SERGIPE TEC 

Ref.: EDITAL DE SELEÇÃO DE EMPRESAS Nº 02/2017

Prezados Senhores,

Pela  presente  submetemos  à  apreciação  de  V.Sª.  nossa  intenção  em instalar  a  empresa
(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº ...................., e por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr.(a) .............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................... e
do                   CPF nº ....................  DECLARAMOS que: 

a. Visitamos o local e temos interesse em instalarmos no(s) Lote(s) ......................com uma
área total de .........................m² (.................metros quadrados);

a.1. Caso haja possibilidade, gostaríamos de instalarmos em uma área com ................. m²
(.................metros quadrados), área esta, diferente das áreas disponibilizadas no Anexo II,
“Áreas de ocupação dos Lotes no Parque”.

b. Nossa área de atuação é: 

(     )  Biotecnologia;   (     )  Energias Renováveis  (     )  Meio Ambiente;  (     )  T.I.C
(      ) Outros.  Citar: __________________________________________

c.  Concordamos  plenamente  com todas  as  condições  estabelecidas  no  Edital  Seleção  de
Empresas  e  seus  anexos,  ao  tempo  em  que  assumimos  inteira  responsabilidade  pelas
informações prestadas, por quaisquer erros ou omissões que venham a serem verificados na
elaboração da proposta;

d. Se formos contemplados construiremos o empreendimento para dar início as atividades
operacionais da empresa acima identificada, no prazo máximo de até 18 (dezoito) meses a
contar da assinatura do Termo de Outorga de Permissão de Uso.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do Responsável Legal
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ANEXO IV

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA

1. DESCREVA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E RESUMIDA PONTUAÇÃO
1.1. Que tipo de negócio pretende estabelecer? 0 - 10

1.2. Que tipo de produto ou serviço pretende oferecer? 0 - 10

1.3. Descreva a tecnologia empregada. 0 - 10

1.4. Qual o estágio atual de desenvolvimento (teórico, protótipo, projeto piloto ou 
está completo)?

0 - 10

1.5. Explique a função /aplicação do produto /serviço. 0 - 10

1.6. Explique se o produto/serviço fornece uma solução tecnicamente inovadora.

 Inovadora

0 - 10

1.7 . Possui registro de direito de propriedade intelectual? Caso afirmativo, 
descreva-o e cite o número do registro da patente no INPI.

0 - 10

1.8. Existem normas técnicas, legislações específicas que o regulamentem? Caso 
afirmativo, cite-as e relate se a empresa atende a esses requisitos.

0 - 10

1.9. Por que considera o seu produto ou serviço inovador? 0 - 10

1.10. Faça um histórico das principais atividades inovadoras desenvolvidas pela sua
empresa, ressaltando se possui alguma parceria com instituições de C & T? 0 - 10

TOTAL GERAL DE PONTOS

NOTA: TOTAL MÁXIMO DE PONTOS = 100 Pontos
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ANEXO V

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE NÃO
EMPREGO DE MÃO DE OBRA DE MENOR

(nome  empresarial  da  proponente),  inscrita  no  CNPJ  N.º:  _____________,com  sede  na
(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome completo) infra-
assinado,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º  _______________e  do  CPF  nº
_________________,  para  os  fins  de  habilitação  no  Edital  Seleção  de  Empresas  nº  01/2017,
DECLARA expressamente que:

a. Até  a  presente  data  inexistem  fatos  supervenientes  à  emissão  das  certidões  apresentadas,
impeditivos para sua habilitação no presente certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação;

b. Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores
de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
(se for o caso).

 
_____________, _________ de _______________ de 2017.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO Nº  XX/2017

TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO
QUE  ENTRE  SI  FIRMAM  A  ORGANIZAÇÃO
SOCIAL  SERGIPE  PARQUE  TECNOLÓGICO  –
OS SERGIPE TEC E A XXXXXXXXXXXXXXX.

Pelo  presente  instrumento  particular,  a  Organização  Social  SERGIPE  PARQUE
TECNOLÓGICO – OS SERGIPE TEC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
constituída sob a forma de associação e qualificada nos termos do Decreto Estadual nº 22.940, de
23 de setembro de 2004, da Lei Estadual nº 5.217, de 15 de dezembro de 2003, e da Lei Federal nº
9.637, de 15 de maio de 1998, inscrita no CNPJ sob nº 06.938.508/0001-11, com sede à Avenida
Av. José Conrado de Araújo, nº 731, bloco 03, 1º andar,  Bairro Rosa Elze,  São Cristóvão/SE,
CEP:  49.100-000  representada  neste  ato  por  seu  Diretor-Presidente  ….................................,
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito do CPF nº …............…............ e portador da
Cédula  de  Identidade  nº  ..................,  residente  e  domiciliado  em  …...................,  doravante
denominada simplesmente PERMITENTE, e a ...................................... pessoa jurídica de direito
público,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  .............................,  com  sede  na  (endereço  completo),
Bairro  .....................,  CEP  .................,  doravante  denominada  PERMISSIONÁRIA,  neste  ato
representada por seu Sócio Administrador ......................, (nacionalidade), (estado civil), portador
da  Cédula  de  Identidade  nº  ..................,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  .....................,  residente  e
domiciliado  (endereço  completo),  reuniram-se  para  firmar  o  presente  Termo  de  Outorga  de
Permissão de Uso, em obediência à legislação em vigor e às cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1.  O presente instrumento tem por objeto a permissão de uso para a  PERMISSIONÁRIA de
uma área de terra desmembrada e situada na Quadra ........,  Lote ............, medindo ...............m²
(..................metros  quadrados)  de  propriedade  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  –  UFS,
localizada na Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bairro Jardim Rosa Elze, no município de São
Cristóvão/SE,  CEP:  49.100-000  sob  a  administração  do  Sergipe  Parque  Tecnológico  -  OS
SERGIPE  TEC,  através  do  Contrato  de  Concessão  de  Direito  Real  de  Uso  n°
DGPI/SUPAT/SEPLAG Nº 01/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO

2.1.  A  PERMISSIONÁRIA utilizará  a  área  especificada  na  Cláusula  Primeira,  única  e
exclusivamente para a construção de edificação, com o objetivo de .................................................
contribuindo com o desenvolvimento científico, tecnológico  e de inovação.
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2.1.1. Faz parte integrante deste Termo: 

a) O Edital de Fluxo Contínuo de Seleção de Empresas nº 02/2017;  
b) Descrição das atividades  a serem desenvolvidas,  com o enquadramento da empresa de base
tecnológica.
c) Declaração de inexistência de fato superveniente e de não emprego de mão de obra de menor;
d) Plano Diretor, que define regras de uso e ocupação do solo.

2.1.  O espaço objeto da presente  permissão onerosa terá  seu uso  destinado exclusivamente  a
fomentar atividades produtivas no desenvolvimento ou melhorias de novos produtos, processos ou
serviços, utilizando a aplicação sistêmica de conhecimento científico e tecnológico. 

Subcláusula Primeira -  A  PERMISSIONÁRIA não poderá dar outra destinação diferente da
prevista  no  caput desta  Cláusula,  emprestá-lo  ou  sublocá-lo,  no  todo  ou  em  parte,  ceder  ou
transferir a presente permissão, admitir terceiros a exercer, conjunta ou separadamente a mesma ou
outra atividade, promover qualquer alteração no citado imóvel, após construído, visando atingir ou
modificar a sua parte física, sem prévia e expressa autorização da  PERMITENTE, que poderá
recusar o consentimento, a seu exclusivo critério, se estiver em desacordo com o Plano Diretor do
Parque.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela ocupação dos Lotes a empresa pagará o valor mensal total de R$ 3,66 (Três reais e sessenta e seis centavos)
por metro quadrado, sendo: R$ 0,97 (Noventa e sete centavos) por metro quadrado do lote disponibilizado mais R$
2,69 (Dois reais e sessenta e nove centavos) por metro quadrado pelos serviços prestados e sob a administração da OS
SERGIPE  TEC  tais  como:  controle  de  entrada  e  saída  de  pessoal  e  veículos  na  guarita,  manutenções  das
pavimentações,  ciclovias, redes de drenagem, água, esgotos, iluminação nas vias, estação de tratamento de esgoto,
iluminação externa com placas fotovoltaicas, cerca elétrica e gradis periféricos, paisagismo, sistema de segurança com
câmeras e monitoramento, vigilância diurna e noturna, área de convivência e outros.

3.1.1. A empresa efetuará o pagamento da seguinte forma:

a) A partir da assinatura deste instrumento, pelo prazo de 18 (dezoito) meses ou até a conclusão da
obra,  o  que ocorrer  primeiro,  a  empresa  ficará  isenta  do pagamento  de  R$ 2,69 (dois  reais  e
sessenta e nove centavos) por metro quadrado pelos serviços prestados. 

b) O pagamento mensal do valor pelo metro quadrado dos serviços prestados sob a administração
da OS SERGIPE TEC se dará a partir do 18º (décimo oitavo) mês da assinatura deste instrumento
ou da conclusão da obra, o que ocorrer primeiro.

3.1.2. Após a assinatura do TOPU, a PERMISSIONÁRIA terá 18 (dezoito) meses para construir o
empreendimento, devendo apresentar em até 4 (quatro) meses à equipe técnica da OS SERGIPE
TEC, o projeto arquitetônico, complementares de engenharia, memoriais descritivos e cronograma
físico para análise e aprovação, obedecendo as diretrizes do Plano Diretor do Parque, que será parte
integrante deste instrumento. Estes prazos poderão ser prorrogados por iguais períodos, mediante
justificativa técnica aceita pela OS SERGIPE TEC, mantidas as obrigatoriedades de pagamento
descritas no item 3.1.1 e 5.1.

3.1.3.  Nestes  valores  estão  inclusos  os  custos  relativos  às  áreas  de  uso  comum  tais  como:
vigilância, recepção  e controle de entrada e saída de pessoal na guarita, limpeza e jardinagens das
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áreas externas, sistema de segurança, manutenção da iluminação externa, da estação de tratamento
de esgoto, dos reservatórios e rede hidráulica, sistema viário e outros, que serão administrados pela
OS SERGIPE TEC.

Subcláusula  Primeira –  a  PERMISSIONÁRIA obriga-se  a  pagar  mensalmente  à
PERMITENTE, através de boleto bancário e até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencido,
a quantia mensal, citada no item 3.1 e Subcláusula Primeira constante desta Cláusula.

Subcláusula Segunda – Além do valor fixado no  caput desta Cláusula, a  PERMISSIONÁRIA
arcará  ainda  com as despesas  de IPTU (se vier  a  ocorrer),  outros encargos incidentes  sobre o
imóvel construído no Lote dado em permissão de uso e sobre os serviços por ela desenvolvidos,
bem como, o pagamento correspondente aos encargos provenientes de telecomunicações (telefonia
e internet), água, esgoto, e energia, consumidos individualmente.

Subcláusula Terceira –  No caso de impontualidade no pagamento de qualquer das obrigações
estipuladas  nestas  Cláusulas,  a  PERMISSIONÁRIA pagará  o  valor  inadimplido  corrigido
monetariamente,  juros de mora de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao dia e multa de 5%
(cinco por cento).

Subcláusula Quarta - Em caso de inadimplemento superior a 03 (três) meses, a PERMITENTE 
notificará a  PERMISSIONÁRIA para a quitação do valor inadimplido, no prazo máximo de 30
(trinta)  dias,  além  dos  encargos  pactuados  na  Subcláusula  Terceira,   sob  pena  de  rescisão
contratual.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

4.1. O presente Termo de Outorga de Permissão de Uso do espaço vigorará pelo prazo de até 20
(vinte)  anos,  contados  do  dia  da  assinatura  deste  Termo,  renováveis,  por  igual  período,
sucessivamente, desde que a PERMISSIONÁRIA tenha cumprido todas as condições e encargos
neste  instrumento  estabelecidos,  cabendo  a  qualquer  das  partes  se  manifestar  quanto  ao  não
interesse  na  renovação  e  desde  que  essa  se  revele  adequada  ao  atendimento  do  interesse  da
PERMITENTE.

Subcláusula  Primeira -  A  renovação  de  prazo  que  trata  esta  cláusula  está  condicionada  à
renovação  do  Contrato  de  Direito  Real  de  Uso  n°  1190.106/2009  –  UFS,  firmado  entre  a
Universidade Federal de Sergipe – UFS e o Estado de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

5.1. Os valores da Cláusula Terceira serão reajustados ao final de cada período de 12 (doze) meses
pela variação positiva do INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou outro índice oficial
que venha a substituí-lo, a contar da data da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÃO GERAL DA PERMITENTE
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6.1.  Obriga-se  a  PERMITENTE a  disponibilizar  à  PERMISSIONÁRIA uma  área  de  terra
descrita na Cláusula Primeira, e fiscalizar o objeto do presente termo, consoante dispõe a Cláusula
Décima Segunda.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA PERMISSIONÁRIA

7.1. Sem prejuízo das obrigações já assumidas, obriga-se a PERMISSIONÁRIA :

a. Respeitar, cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo e na legislação pertinente;
b. Arcar com o pagamento decorrente da ocupação do Lote objeto da permissão de uso, conforme
estabelecido na Cláusula Terceira;
c.  Fazer seguro contra incêndios e bens patrimoniais instalados no imóvel a ser construído na
Quadra/Lote identificado na Cláusula Primeira, em seguradora idônea, não cabendo ao OS
SERGIPE TEC, qualquer tipo de indenização presente ou futura;
d. Não paralisar as atividades descritas na Cláusula Segunda, salvo por motivo de força maior,
devendo esta interrupção ser comunicada, por meio formal, imediatamente à PERMITENTE;
e. Exercer suas atividades em horário comercial, de segunda a sexta-feira, sendo facultado exercê-
las também fora deste horário, inclusive aos sábados, domingos e feriados de acordo as normas do
Parque.
f. Fornecer à PERMITENTE, mensalmente o número de empregos gerados e semestralmente, ou
sempre  que  for  solicitado  dados  gerais  sobre  o  desempenho  de  seus  programas,  projetos  e/ou
atividades, destinados ao acompanhamento das metas e indicadores do Parque;
g. Obedecer às normas de funcionamento do espaço do OS SERGIPE TEC, ora em vigor ou que
vierem a vigorar;
h. Manter, durante a vigência da Permissão de Uso, todas as condições de regularidade, conforme
Cláusula Décima Quinta;
i.  Arcar com todas as despesas inerentes a construção do empreendimento,  tais  como,  projetos
arquitetônicos e complementares de engenharia, materiais, ferramentas e equipamentos necessários
para  a  construção  da  obra,  taxas  e  tributos  e  demais  despesas,  bem  como,  a  preservação  e
manutenção do imóvel construído. 
j.  Posteriores  adequações  no  imóvel,  deverão  estar  em conformidade  com o Plano Diretor  do
Parque e devidamente aprovado pela equipe técnica da OS SERGIPE TEC, comunicando a data
prevista de início e término de acordo com os serviços aprovados;
k. Assumir toda responsabilidade advinda de obrigações cíveis, penais, trabalhistas, ambientais ou
qualquer outra que possam vir a ocorrer durante a execução das atividades da empresa no Parque,
isentando a PERMITENTE de qualquer culpa ou dano; e,
l. Os seus funcionários, quando ausentes de suas unidades autônomas, deverão mantê-las fechadas
e em nenhuma hipótese, a PERMITENTE será responsabilizado por furto, ou outras ocorrências
que possam surgir.

CLÁUSULA OITAVA: DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1. Mediante prévio consentimento da PERMITENTE, poderá a PERMISSIONÁRIA transferir
a terceiros os direitos decorrentes neste Termo, desde que mantidas a finalidade e as obrigações
constantes neste instrumento e estando a PERMISSIONÁRIA adimplente com as suas obrigações
contratuais.

Subcláusula  Primeira  - A  transferência  somente  poderá  ser  efetivada  se  a  interessada  no
empreendimento,  der continuidade  ao negócio firmado neste Termo e no disposto na Cláusula
Segunda e seus parágrafos.
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Subcláusula  Segunda  -  A  transferência,  atendido  o  disposto  nesta  Cláusula  e  nos  demais
dispositivos  legais  pertinentes,  poderá  ser  formalizada  através  da  assinatura  de  aditamento  ao
presente Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

10.1.  Obriga-se  a  PERMISSIONÁRIA a  bem conservar  o  espaço  cujo  uso  lhe  é  concedido,
trazendo-o permanentemente limpo e em bom estado de conservação, às suas exclusivas expensas,
incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até o final da presente Outorga de
Permissão de Uso.

Subcláusula  Primeira  - Sempre  que  necessário,  para  garantir  a  segurança,  adequação  das
instalações do imóvel construído na Quadra/Lote identificado na Cláusula Primeira será exigido
pela  PERMITENTE que  a  PERMISSIONÁRIA execute,  com  recursos  próprios,  reparos,
reformas  ou benfeitorias necessárias.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA:  DAS  MONTAGENS,  CONSTRUÇÕES,
BENFEITORIAS

11.1.  Fica  a  PERMISSONÁRIA obrigada  a  encaminhar  ao  Sergipe  Parque  Tecnológico-  OS
SERGIPE TEC informações acerca de construções ou benfeitorias realizadas, sejam estas de que
natureza for, devendo subordinar a montagem de equipamentos ou a realização de construções às
autorizações e aos licenciamentos específicos das autoridades estaduais e municipais competentes.

Subcláusula  Primeira  -  Os  critérios  para  a  construção  o  empreendimento  deverá  estar  em
conformidade com o Plano Diretor do Sergipe Parque Tecnológico, anexo a este instrumento.

Subcláusula Segunda – Finda a permissão de uso, a qualquer tempo, reverterão automaticamente
ao patrimônio da  OS SERGIPE  TEC,  sem direito a indenização ou a retenção em favor da
PERMISSIONÁRIA, todas as construções, benfeitorias,  instalações  existentes  no  imóvel
assegurado à PERMITENTE, contudo, o direito de exigir a sua reposição à situação anterior e a
indenização das perdas e danos que lhe venham a ser causadas.

Subcláusula Terceira - Qualquer dano porventura causado dolosa ou culposamente ao imóvel e
benfeitorias  objeto  da  presente  permissão  de  uso,  será  indenizado  pela  PERMISSIONÁRIA,
podendo  a  PERMITENTE exigir  a  reposição  das  partes  danificadas  ao  estado  anterior  ou  o
pagamento do valor correspondente ao prejuízo em dinheiro, como melhor atender ao interesse da
OS OS SERGIPE TEC.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

12.1. A todo tempo ou sempre que julgar conveniente, a PERMITENTE fiscalizará o objeto deste
Termo, obrigando-se a PERMISSIONÁRIA a assegurar o livre acesso ao imóvel e prestar todas
as informações solicitadas pela PERMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS

13.1. A PERMITENTE não será responsável por quaisquer compromissos e obrigações assumidos
pela  PERMISSIONÁRIA com  terceiros,  ainda  que  vinculados  ou  decorrentes  da  presente
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permissão  de  uso  da  área  objeto  deste  Termo.  Da mesma forma,  a  PERMITENTE não  será
responsável, seja a que título for, por quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência
de atos da PERMISSIONÁRIA, de seus empregados, subordinados, prepostos ou contratantes.

Subcláusula Primeira – Os dirigentes, diretores, sócios e/ou fundadores da PERMISSIONÁRIA,
seus empregados e demais pessoas que dela participem não terão qualquer vínculo empregatício
com  a  PERMITENTE,  sendo  a  PERMISSIONÁRIA a  única  responsável  pelas  obrigações
assumidas em decorrência de suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OUTROS ENCARGOS

14.1.  A  PERMISSIONÁRIA fica  obrigada  a  pagar  toda  e  qualquer  despesa,  tributos,  tarifas,
custas, emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou
indiretamente deste Termo ou da utilização do espaço e imóvel, bem como da atividade para a qual
a presente permissão é outorgada, inclusive encargos previdenciários, trabalhistas e securitários,
cabendo a  PERMISSIONÁRIA providenciar,  especialmente,  os alvarás  e seguros  obrigatórios
legalmente exigíveis.

Subcláusula  Primeira  – A  PERMISSIONÁRIA não  terá  direito  a  indenização  por  parte  da
PERMITENTE,  no  caso  de  denegação  de  licenciamento  total  ou  parcial  da  atividade  que  se
propõe a realizar no imóvel objeto deste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS TRIBUTOS E DOS DEMAIS ENCARGOS

15.1.  No  ato  de  assinatura  do  presente  Termo  de  Outorga  de  Permissão  de  Uso,  no  caso  de
renovação,  ou,  sempre  que  solicitado  pela  PERMITENTE, a  PERMISSIONÁRIA  deverá
apresentar  o  Contrato  Social  e  suas  alterações  (se  houver),  carteira  de  identidade  e  CPF  do
representante  legal,   Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  do  CNPJ,  Certidão
Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União,
Certidão  Negativa  de  Débitos  Estaduais,  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais,  Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa
de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA:  DAS  RESTRIÇÕES  OUTRAS  NO  EXERCÍCIO  DOS
DIREITOS DESTA PERMISSÃO

16.1. A PERMISSIONÁRIA obriga-se a:

a) Desocupar o imóvel e restituí-lo a PERMITENTE, ao término do prazo da permissão, sob pena
de desocupação compulsória por via administrativa;

b) Não usar o imóvel senão na finalidade prevista na Cláusula Segunda- Da Utilização da Área,
deste Termo;

c)  Não ceder, transferir, alugar, arrendar ou emprestar a terceiros, seja a que titulo for, no todo ou
em parte, inclusive a seus eventuais sucessores, a área que lhe for designada, podendo apenas
transferir a presente permissão de uso, de acordo com a Cláusula Oitava e seus parágrafos;

d) Respeitar, cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo e na legislação pertinente;
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e) Não paralisar as atividades descritas na Cláusula Segunda, salvo por motivo de força maior,
devendo esta interrupção ser comunicada, por meio formal, imediatamente à PERMITENTE;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA FORÇA MAIOR

17.1. Em caso de ocorrência de qualquer ato ou fato que venha a impedir, total ou parcialmente, o
uso do imóvel para as finalidades a que se destina (Cláusula Segunda), poderá a PERMITENTE,
mediante decisão do Diretor Presidente do Sergipe Parque Tecnológico- OS SERGIPE TEC, a seu
exclusivo critério, considerar terminada a permissão de uso, ou não considerar como integrante  do
prazo de efetiva utilização da área do imóvel (Cláusula Oitava), o período de tempo equivalente ao
das obras de restauração ou impedimento provisório do uso deste, devendo, em tal caso, ser lavrado
aditamento ao presente Termo.

Subcláusula Primeira – Poderá igualmente ser considerada rescindida a presente permissão, caso
a PERMISSIONÁRIA não dê ao bem concedido a destinação para a qual o recebeu, construindo a
edificação  e  operacionalizando  a  empresa,  no  prazo de  18  (dezoito)  meses,  findo o  qual  será
procedida a retomada da permissão de uso, sem direito a qualquer indenização por parte do OS
SERGIPE TEC, salvo expressa  justificativa  formal  solicitando  prorrogação do prazo,  que será
avaliada pela equipe do OS SERGIPE TEC.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS PENALIDADES

19.1. No caso do não atendimento a qualquer exigência formulada pela  PERMITENTE, ou do
descumprimento  de qualquer  obrigação assumida  no presente Termo,  ou ainda  no de eventual
infração a qualquer dos deveres assumidos, ficará a  PERMISSIONÁRIA sujeita à rescisão  de
pleno direito  deste Termo,  bem como arcar com as perdas e danos causados à PERMITENTE
acrescidos de multa prevista na Subcláusula Primeira da Cláusula Vigésima Terceira.

CLÁUSULA VIGÈSIMA: DA REMOÇÃO DE BENS

20.1.  Terminada  a  permissão  de  uso,  ou  verificado  o  abandono  do  imóvel,  poderá  a
PERMITENTE promover a imediata remoção compulsória de quaisquer bens, não incorporados
ao  seu  patrimônio,  que  não  tenham sido  espontaneamente  retirados  do  imóvel,  sejam eles  da
PERMISSIONÁRIA, empregados, subordinados, prepostos, contratantes ou terceiros.

Subcláusula  Primeira -  Os  bens  anteriormente  mencionados  poderão  ser  removidos  pela
PERMITENTE para local de sua escolha, não ficando este responsável por qualquer dano que aos
mesmos venham a ser causados, antes, durante ou depois da remoção compulsória, nem tampouco
pela sua guarda, cujas despesas ficam a cargo da PERMISSIONÁRIA.

Subcláusula Segunda - Se esses bens não forem retirados pelos respectivos proprietários, dentro
do prazo de  90 (noventa)  dias  após  a  data  de sua  saída,  poderá  a  PERMITENTE,  mediante
decisão da Diretoria Executiva da OS SERGIPE TEC, dará destinação conforme o seu estatuto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO
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21.1.  O  descumprimento  pela  PERMISSIONÁRIA de  qualquer  de  suas  obrigações  dará  à
PERMITENTE o direito de considerar rescindida de pleno direito a presente permissão  de uso,
mediante aviso com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Subcláusula  Primeira -  Rescindida  a  permissão,  a  PERMITENTE,  de  pleno  direito,  se
reintegrará na posse do imóvel,  benfeitorias e de todos os bens afetados à permissão,  oponível
inclusive a eventuais PERMISSIONÁRIOS  e ocupantes. 

Subcláusula Segunda - Sem prejuízo das hipóteses já consagradas, esta Permissão de Uso poderá
ser rescindida unilateralmente pela PERMITENTE nos casos a seguir relacionados:

a) Paralisação injustificada por mais de 90 (noventa) dias das atividades a que se destina o objeto
desta Permissão de Uso;

b) Utilização do espaço disponibilizado em Permissão para fins diversos dos previstos na Cláusula
Primeira,  cabendo à PERMISSIONÁRIA o ônus que venha a ocorrer em virtude do desvio de
finalidade;

c) Alteração do ramo de atividade sem autorização prévia da PERMITENTE;

Subcláusula  Terceira -  Na  hipótese  da  PERMISSIONÁRIA  desejar  rescindir  a  presente
Permissão de Uso, deverá comunicar  expressamente à  PERMITENTE o seu intuito,  no prazo
mínimo de 90 (noventa) dias.

Subcláusula Quarta - A rescisão somente se processará após a integral quitação das obrigações
estipuladas na Cláusula Terceira e seus Parágrafos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DO RITO PROCESSUAL

23.1.  A cobrança  de  quaisquer  quantias  devidas  à  PERMITENTE,  e  decorrentes  do  presente
Termo, inclusive multas, far-se-á por processo de execução, na forma da lei.

Subcláusula Primeira -  Por esta via a  PERMITENTE  poderá cobrar não apenas o principal
devido, mais ainda juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária pelo INPC, multa
contratual fixada em 10% (dez por cento) do valor do débito, e os honorários de advogado, pré-
fixados estes em 20% (vinte  por cento)  do valor  em cobrança,  além das custas e  despesas do
processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA NOVAÇÃO

26.1. A tolerância das partes no que concerne ao inadimplemento das obrigações ora ajustadas, não
implica em renúncia, perdão, novação ou alteração do pactuado neste Instrumento, configurando-se
tão somente ato de mera liberalidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DO FORO

27.1. As partes elegem o foro da cidade de Aracaju/SE, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas ou questões que possam advir da execução deste
Termo.
E, assim, por se acharem justos e acordados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, impressas de um único lado e na presença das testemunhas abaixo:
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São Cristóvão/SE, xx de xxxxxxxxxxx de 201x.

PELA PERMITENTE PELA PERMISSIONÁRIA

 Diretor-Presidente EMPRESA

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:

CPF nº: CPF nº:
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