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TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, A TITULO 

ONEROSO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG, COM 

INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE APOIO À 

PESQUISA, E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS inscrita no CNPJ nº 01.567.601/0001-43, com sede na Av. 

Esperança, s/n, Prédio da Reitoria, Campus Samambaia, Goiânia, Goiás - CEP 74.690-900, neste ato 

representada por seu Reitor Professor Edward Madureira Brasil, portador da carteira de identidade nº 1035570, 

expedida pela SSP/GO e CPF nº 288.468.771-87, residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante 

denominada UFG com a interveniência da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA – FUNAPE, entidade 

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás 

– UFG, constituída nos termos da escritura pública de 02 de junho de 1981, lavrada no Cartório do Primeiro 

Ofício de Notas da Comarca de Goiânia, no livro n. º 730, fls. 150/157, com sede no Centro de Convivência, 

Campus Samambaia da UFG, Goiânia/GO, CNPJ n.º 00.799.205/0001-89, neste ato representada por seu 

Diretor Executivo PROF. DR. ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL, brasileiro, divorciado, 

portador da Carteira de Identidade nº. 1.805.516 – SSP/GO e CPF nº. 102.388.401-15, residente e domiciliado 

em Goiânia - GO e a empresa XXXXX, estabelecida no endereço XXXXX, Inscrita no CNPJ sob o nº 

XXXXX, neste ato representada por XXXXX, nacionalidade, estado civil, inscrito no CPF/MF sob XXXXX, 

portador da Cédula de Identidade nº XXXXX, expedido pela XXXXX residente e domiciliado no endereço 

XXXXX, doravante denominada simplesmente CESSIONÁRIA, celebram o presente TERMO, que se regerá 

pela observância das seguintes cláusulas e condições: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO tem por objeto a cessão de uso, a título oneroso, 

da sala nº XX, com área de XX m² (XXXXXX metros quadrados), situada no Edifício da Agência 

UFG de Inovação, à Rodovia R2, n. 3.061, Parque Tecnológico Samambaia - UFG, Campus 

Samambaia - UFG, CEP: 74.690-631, Goiânia-GO, destinada à instalação da empresa XXXX. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CESSIONÁRIA 

CLÁUSULA SEGUNDA – Ao usufruir do direito de se instalar no PARQUE, a CESSIONÁRIA, 

terá as seguintes obrigações:  

 

a) Realizar atividades voltadas ao desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços e 

tecnologias, em conformidade com a proposta técnica apresentada pela empresa proponente 

no Edital de Chamada Pública UFG/PRPI N.º 03/2019; 

b) Utilizar a área cedida, exclusivamente, para o desenvolvimento do seu negócio, de acordo 

com a destinação definida na Cláusula Primeira deste TERMO, vedada a cessão a terceiros, 

bem como o uso para qualquer outra finalidade; 

c) Cumprir rigorosamente com os prazos e valores correspondentes à cessão de uso e taxas de 

serviços; 
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d) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio cedido durante 

a vigência da cessão de uso; 

e) Fornecer todas as informações solicitadas pela diretoria do PARQUE, visando cooperar 

com o acompanhamento do desempenho das atividades relativas à Aliança Estratégica com 

a UFG, bem como ao cumprimento das obrigações firmadas neste TERMO; 

f) Divulgar o nome do Parque Tecnológico Samambaia em suas apresentações e de seus 

produtos e serviços, sempre que possível, responsabilizando-se por seu uso indevido; 

g) Notificar a direção do PARQUE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre 

eventual decisão de desligamento ou rescisão contratual; 

h) Providenciar, quando necessário, as licenças junto aos órgãos reguladores municipais e/ou 

estaduais; 

i) Garantir a destinação apropriada aos resíduos gerados pelas suas atividades. 

j) Não se utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de 

menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos; 

k) Buscar meios de cooperação com a UFG em diferentes modalidades, como realização de 

convênios ou cooperação científica, solicitação de oferta de cursos de treinamento ou 

capacitação, utilização de laboratórios na forma de prestação de serviços, entre outras, 

visando cumprir o compromisso fixado no termo de Aliança Estratégica. 

l) Providenciar a aquisição e instalação de móveis, equipamentos, máquinas e serviços 

necessários ao funcionamento da CESSIONÁRIA, observando as normas técnicas. 

m) Zelar pela segurança, limpeza e conservação do espaço cedido, devendo devolvê-lo à 

Direção do PARQUE nas mesmas condições em que foi ocupado e com as benfeitorias 

executadas. 

n) Não promover quaisquer modificações no espaço sem prévio e expresso consentimento da 

diretoria do PARQUE, lembrando que, toda e qualquer modificação deverá respeitar as 

normas técnicas e regulamentos estabelecidos pelos Poderes Públicos. As benfeitorias úteis 

ou necessárias serão incorporadas aos edifícios do PARQUE e não serão objeto de 

indenização ou direito de retenção pela CESSIONÁRIA. 

o) Abster-se de praticar quaisquer atos, ilícitos ou não, que possam comprometer a imagem 

institucional da UFG ou que possam violar ou ameaçar direitos, sob pena de rescisão deste 

instrumento jurídico e de ressarcimento dos danos eventualmente decorrentes, além das 

sanções previstas em Lei. 

p) Providenciar a aquisição e instalação de equipamentos de segurança no espaço cedido, 

necessários ao funcionamento da CESSIONÁRIA, tais como: extintores, exaustores, etc., 

segundo normas técnicas específicas, determinação do Corpo de Bombeiros e das entidades 

sanitárias competentes. 

q) Responsabilizar-se por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes dos contratos de trabalho que mantiver com seus empregados e prepostos, e 

outros colaboradores, inclusive as relativas a acidentes de trabalho, assumindo a integral 

responsabilidade e suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos causados por seus 

empregados e prepostos e outros colaboradores a bens e pessoas. 
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r) Não realizar qualquer tipo de atividade que possa comprometer a qualidade do ambiente no 

PARQUE, zelando pelos princípios de preservação e manutenção da qualidade e da 

integridade do meio ambiente. 

s) Cumprir as disposições dos regulamentos internos da UFG. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PARQUE TECNOLÓGICO 

SAMAMBAIA DA UFG 

CLÁUSULA TERCEIRA – São obrigações do PARQUE: 

a) Disponibilizar à CESSIONÁRIA a área descrita na Cláusula Primeira deste instrumento, 

bem como os serviços que compõem o rateio da taxa de serviços, tais como, recepção 

compartilhada, segurança, limpeza e manutenção de áreas compartilhadas e coleta de lixo 

de áreas comuns. 

b) Estimular a cooperação entre a CESSIONÁRIA e as instituições instaladas no PARQUE 

ou parceiras da UFG, se for assim o desejo da CESSIONÁRIA e das demais instituições. 

c) Propiciar a interação com as unidades acadêmicas, laboratórios, órgãos e demais estruturas 

institucionais, de forma a permitir o acesso ao conhecimento científico e tecnológico 

produzido na UFG, aos serviços tecnológicos e ao corpo docente e discente da UFG; 

d) Auxiliar na identificação de pesquisadores que possam colaborar na execução de projetos, 

pesquisas e aprimoramentos tecnológicos mediante a correspondente contrapartida da 

CESSIONÁRIA. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA FUNAPE 

CLÁUSULA QUARTA – Caberá à FUNAPE: 

a) Realizar a gestão administrativa e financeira dos valores provenientes do presente 

TERMO, conforme previsto no Contrato n.º 096/2018, celebrado entre a UFG e FUNAPE. 

b) Receber da CESSIONÁRIA os valores e demais taxas provenientes da cessão de uso do 

espaço e das taxas de serviços. 

c) Providenciar a contratação e renovação do TERMO de cessão de uso com a 

CESSIONÁRIA. 

d) Realizar rescisões contratuais com a CESSIONÁRIA, quando for o caso. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA – O presente TERMO terá vigência de 5 (cinco) anos, a partir da data da 

sua assinatura, podendo a cessão de uso ser renovada, havendo interesse das partes, por meio de nova 

contratação. 

DOS VALORES 

CLÁUSULA SEXTA – Pela cessão de uso da área de XX m2, sala XXX, objeto deste TERMO, o 

CESSIONÁRIO pagará mensalmente à FUNAPE o valor mensal de R$ XXXXX (XXXXX reais), 

calculado a partir do valor de R$30,88 (trinta reais e oitenta e oito centavos) por m2 e uma taxa de 
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serviços, correspondente ao rateio de despesas como fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, 

recepção compartilhada, segurança, limpeza e manutenção de áreas compartilhadas e coleta de lixo 

de áreas comuns, cujo valor será fixado pela diretoria do PARQUE em comum acordo com os 

cessionários. 

6.1. Os valores referentes à cessão de uso serão reajustados anualmente, de acordo com o IGP-M 

da Fundação Getúlio Vargas, podendo ser revistos a cada 3 (três) anos, seguindo a avaliação 

imobiliária da região. 

6.3. Os valores acima descritos serão pagos por meio de boleto bancário em favor da FUNAPE, com 

vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês. 

6.4. Em caso de atraso, fica desde já convencionada a multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês, 

sobre o respectivo valor em atraso, calculado pro rata die. 

DO ACOMPANHAMENTO E VISTORIAS 

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao PARQUE é reconhecido o direito de vistoriar ou solicitar vistoria no 

imóvel cedido, a qualquer tempo, na vigência deste TERMO, em dia útil e horário comercial, 

ajustando data e horário previamente com a CESSIONÁRIA e, sem prejuízo das atividades ali 

exercidas, para os fins exclusivos de fiscalizar o cumprimento das obrigações deste TERMO.  

 

7.1. O disposto na Cláusula Sétima acima, não autoriza o PARQUE a ter acesso a materiais, 

documentos, resultados de pesquisas ou quaisquer outras informações da CESSIONÁRIA, que 

deverão ser tratados como estritamente confidenciais.  

 

7.2. O PARQUE compromete-se a não revelar a terceiros, sem prévia e expressa autorização da 

CESSIONÁRIA, o conteúdo de informações de natureza sigilosa a que tenha acesso, como 

consequência de seu direito de vistoria ou das finalidades deste TERMO. 

DAS NORMAS 

CLÁUSULA OITAVA - Os cessionários estarão sujeitos às normas gerais de convivência, uso e 

funcionamento dos ambientes compartilhados do PARQUE, bem como das demais normas 

institucionais da UFG. 

DA RESCISÃO E DESLIGAMENTO DAS EMPRESAS INSTALADAS 

CLÁUSULA NONA - Ocorrerá a rescisão do termo de cessão e o consequente desligamento da 

CESSIONÁRIA, respeitadas as normas e os dispositivos contratuais em vigor, quando:  

a) Descumprimento das normas gerais institucionais, por parte da CESSIONÁRIA;  

b) For decretada a falência ou insolvência civil da CESSIONÁRIA;  

c) For decretado ou deferido o processamento de recuperação judicial da CESSIONÁRIA;  

d) Houver infração, por parte da CESSIONÁRIA, a quaisquer das cláusulas do TERMO, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis estipuladas; 

e) Houver iniciativa para este fim de qualquer das partes. 
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DA RESTITUIÇÃO DA ÁREA CEDIDA 

 

CLAUSULA DÉCIMA. Na desocupação da área, a CESSIONÁRIA obriga-se a devolver as 

instalações nas mesmas condições de uso em que foi recebida. 

9.1. Antes da entrega do imóvel, a CESSIONÁRIA deverá solicitar uma vistoria do espaço à Diretoria do 

PARQUE que emitirá o Laudo de Desocupação do Imóvel. 

9.2. A entrega provisória das chaves para vistoria, após a desocupação total da área, não exime a 

CESSIONÁRIA das obrigações contratuais. As desobrigações só se darão depois de reparados ou 

indenizados, totalmente, os danos por acaso existentes e constatados pela vistoria. 

9.3. Após todas as obrigações decorrentes do presente TERMO serem cumpridas pelas PARTES, 

estas deverão celebrar um termo de desocupação do imóvel, o qual conferirá à CESSIONÁRIA a 

quitação total, geral e irrestrita de todas as obrigações oriundas do presente TERMO. 

9.4. Todas as benfeitorias e obras realizadas pela empresa não serão ressarcidas e pertencerão 

automaticamente ao PARQUE 

9.5. A rescisão deste TERMO por iniciativa da CESSIONÁRIA, não implica em desobrigação da 

quitação de todos os débitos existentes relativos às atividades realizadas até o momento da rescisão. 

 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem, de comum acordo, o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária do Estado de Goiás, para dirimir dúvidas ou pendências oriundas deste TERMO, 

renunciando desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.  

 

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente TERMO em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, para um mesmo e único fim, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Goiânia ____ de ______________ de 2019. 

 

Pela Universidade Federal de Goiás 

___________________________________ 

Edward Madureira Brasil 

Reitor da UFG 
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Pela Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE 

___________________________________ 

Orlando Afonso Valle do Amaral 

Diretor do Parque 

Pelo Parque Tecnológico Samambaia 

___________________________________ 

Luizmar Adriano Junior 

Diretor do Parque 

 

Pela Cessionária 

__________________________________ 

XXXXXX XX XXXXX XXXXXX 

Cargo 

 

Testemunhas: 

 

___________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 

 

____________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 

 


