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1. DO OBJETO 

2. DA JUSTIFICATIVA 

3. DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO – 
BOX/LOJA DISPONÍVEL NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE 
INTEGRAÇÃO, PARA EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO 
VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA 

 

Disponibilidade de 02 (dois) “box” para Cessão onerosa para instalação de comércio, no Centro 
Comercial, localizado no TCI – Terminal Central de Integração, hoje com 17 “BOX”, para a 
comercialização de atividades diversificadas. Sendo esse uma cessão onerosa pelo período 
previsto na legislação, por um período máximo de 60 meses (5 anos), sendo esse renovado a 
cada 12 meses até atingir o período de 60 meses.  

 

As questões relacionadas à Mobilidade Urbana, que estão presentes na vida quotidiana da 
população, têm efeitos e implicações diretas sobre o ambiente, o desenvolvimento econômico e a 
garantia de igualdade de oportunidades para todos. Dentre esses é inserido centro comercial com 
atividades diversificadas, como restaurantes lanchonetes, bancas de revistas e lojas variadas. A 
Controladoria do Transporte de Araraquara é a CESSIONÁRIA da gestão do TCI - Terminal 
Central de Integração e tem a obrigação de implementar o bem-estar aos usuários do referido 
terminal, que funciona em horário diferenciado do comércio, o referido terminal funciona das 5h 
até as 24h, sendo necessário o atendimento do público que se utiliza tanto do embarque quanto 
do desembarque de passageiros, por meio de um centro comercial. E por haver, disponibilidade 
de dois boxes, estes devem ser disponibilizados para comerciantes interessados em desenvolver 
atividades comerciais nessa região. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 

TOTAL 

QUANT. 

ANUAL 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

BOX 2 disponibilidade para  
locação de imóvel 
comercial  por  um 
período de 60 meses , 
conforme objeto acima 

MÊS 60 12 R$ 2.739,05 R$ 197.211,16 
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4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

BOX 10 disponibilidade para  
locação de imóvel 
comercial  por  um 
período de 60 meses , 
conforme objeto acima 

MÊS 60 12 R$ 1.809,31 R$ 108.558,60 

 

O valor total estimado para as duas CESSÕES é de R$ 305.769,76 (trezentos e cinco mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) com base no valor mensal do 
aluguel, conforme Laudo de Avaliação com anuência dos  locadores (documento nos autos). 

 

CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO – BOX/LOJA DISPONÍVEL NO TCI 
- TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, PARA EXPLORAÇÃO DE 
COMÉRCIO VAREJISTA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA 
JURÍDICA 

4.1- ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO: Todas as condições e 
cláusulas da locação encontram-se descritas na Minuta do Contrato     de Cessão 
Onerosa, anexada aos autos. 

4.2 – O TCI- terminal de Integração possui a quantidade de 17 Box no centro comercial, 
destes, há 15 “Box” com cessão e já estabelecidos comércios dos gêneros de: 
Supermercado, Barbearia / Cabelereiro, Lanchonete, Lotérica, Farmácia, Sorveteria, 
Loja de Calçados. Portanto essa cessão é para comércio diversificado dos já ali 
existentes.  

 

São obrigações CEDENTE: 

I - Incorrer nas despesas relacionadas com: 
 
a) as obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela correção 
de falhas  ocorridas na edificação do imóvel; 
b) desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente cessão. 

 

São obrigações do CESSIONÁRIO: 

I – pagar as despesas relativas ao fornecimento de água e de energia elétrica, taxa 
de lixo, iluminação pública e as relativas, à coleta do esgoto sanitário e eventual 
taxa de condomínio que vier a ser instituída; 
II – conservar o imóvel cedido e a realizar nele, por sua conta, as obras de 
reparação dos estragos a que der causa, desde que não provenientes de seu uso 
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6. DOS DEMAIS REQUISITOS 

7. DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

normal; 
III – restituir o imóvel, quando finda a cessão, no estado em que o recebeu, 
conforme Laudo de Vistoria, salvo as deteriorações de seu uso normal; e que o 
CESSIONÁRIO  poderá exercer  o direito de retenção do imóvel cedido até que 
seja devidamente indenizado pela execução, nele: 
a) de benfeitorias necessárias, quando os CEDENTES, previamente notificados, 

houver se recusado a realizá-las; 
b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam. 

 

I - Antes da assinatura do contrato, será realizada uma nova vistoria no imóvel, 
com a presença das partes envolvidas, cujo laudo integrará o contrato, a fim de se 
resguardar os direitos e obrigações das partes contratantes. 

II - Os CEDENTES autorizam os CESSIONÁRIOS a proceder as adaptações e 
reformas no imóvel que julgar oportunas., mas deverá devolve-la, ao término da 
avença, tal qual a recebeu. 

 

De acordo com a legislação, foi realizado previamente um Laudo de Avaliação 
do Imóvel para estabelecer o valor da cessão onerosa, fixado em R$ R$ 1.809,31 para 
o Box de nº 10 e R$ 2.739,05 para o Box 02, mensais, conforme documento anexado 
aos autos. Para a composição do valor acima, foi realizada, também, pesquisa de 
mercado junto a diversas imobiliárias, com imóveis disponíveis para locação nas 
proximidades do TCI – Terminal Central de Integração. 

 

 
 

A entrega do referido imóvel dar-se-á após a assinatura do contrato de cessão, 
mediante a entrega das chaves aos cessionários, iniciando-se a partir daí o período de 
cessão, como previsto no Edital de Licitação. 

 
 

I - O aluguel mensal deve ser pago até o dia 12 do mês subseqüente ao de utilização 
do imóvel, desde que apresentada oportunamente a conta respectiva pelos 
CEDENTES e concluído o processo próprio para a solução de débitos de 
responsabilidade do CESSIONÁRIOS. 

 

8.. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA 
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10. DAS PENALIDADES 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

II - O presente contrato será reajustado de acordo com o índice do IGP-M  após 
decorridos 01 (um) ano de vigência, e assim sucessivamente, contados a partir da 
assinatura do mesmo. 

III - Se ocorrer a renovação do contrato pelo período de mais novos 60 meses, será 
realizado uma nova avaliação para adequação do valor da cessão.  

 

I - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o 
disposto nos         artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

II - Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 ou pela Lei nº 14.133/2021, que vem 
a substituir, bem como suas alterações posteriores. 

 
 

Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, pelo prazo de (05) anos, 
podendo ser prorrogado ou rescindido por interesse das partes, após 12 meses, sem 
pagamento de multa contratual, ainda esse será prorrogados após 12 meses por meio 
de Termo Aditivo. 

 

A gestão do contrato ficará a cargo da CTA - Controladoria do Transporte de 
Araraquara 

 

Araraquara, 08 de abril de 2021. 

Responsável pela elaboração do Termo de 
Referência: 

 
 
 

Presidente da 
Comissão de Licitação 

Presidente : 
 
 
 

Presidente 
CTA- Controladoria do Transporte 

de Araraquara 
 

 

 

 


