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Convênio entre UNICAMP/ FUNCAMP/ _______________ 

 

ANEXO III – Minuta de Convênio 

MODALIDADE “B” 

 

 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM _________________ E A 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS COM A INTERVENIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a __________________,  com sede na 

______________ neste ato representada por seus diretores ___________ doravante 

denominada ______________, e, de outro lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CAMPINAS, autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.068.425/0001-

33, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, 

Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Magnífico Reitor Professor Doutor 

José Tadeu Jorge, doravante denominada UNICAMP, com interveniência administrativa 

da FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

49.607.336/0001-06, com sede na Avenida Érico Veríssimo, 1251, Campus UNICAMP, 

Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, representada por seu Diretor 

Executivo infra-assinado, doravante denominada FUNCAMP. 

 

Por meio deste resolvem celebrar o presente CONVÊNIO mediante as seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 

 

1.1 ____________: Pessoa Jurídica devidamente habilitada a Instalar Laboratório nas 

dependências do PARQUE  para a realização de projetos em parceria com a UNICAMP, 

nos termos deste instrumento jurídico e do REGIMENTO INTERNO. 
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1.2  PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNICAMP  ou PARQUE:  

 

1.2.1 Conjunto de áreas físicas, contígua ou não, da UNICAMP, criado pela Deliberação 

CAD-A01/2010, com a finalidade de abrigar a instalação de Laboratórios de Pesquisas e 

outras edificações, onde deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

1.2.1.1 Projetos Temporários de inovação financiados e executados em colaboração e 

parceira com instituições públicas e privadas. 

 

1.2.1.2 Pré-incubação de Projetos de Negócios e Incubação de Empresas de Base 

Tecnológica. 

 

1.3 CONSELHO SUPERIOR DO PARQUE: Órgão colegiado, de caráter deliberativo, 

responsável entre outras, pelas Deliberações que norteiam administrativamente o 

PARQUE. 

 

1.4 COORDENADOR: Secretário Executivo do PARQUE, responsável pela coordenação 

geral do PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNICAMP. 

 

1.5 LABORATÓRIO de uso a título precário por parte da ___________ localizada nas 

dependências do prédio do PARQUE, localizada na Av. Alan Turing, 776, CEP 13083-898, 

Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

2.1 O objeto do presente Convênio é a regulamentação das relações entre a UNICAMP e a 

___________ estabelecendo as condições da parceria com a Universidade, bem como a 

permissão de uso, a título precário, de espaço físico de ___________ m² na área 

destinada ao PARQUE, necessário à instalação do laboratório, em caráter temporário, 

para desenvolvimento de projetos com a UNICAMP. 

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 
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3.1 Para a execução do previsto na cláusula anterior caberá à ___________ a construção 

de prédio de ___________ m² dentro da área a ela destinada, ora denominado laboratório, 

de acordo com as normas vigentes da UNICAMP. 

 

3.1.1 Fica acordado entre as partícipes que a construção, indicada no item acima, deverá 

respeitar todas as determinações previstas pela UNICAMP. 

 

3.2 Além do previsto no item 3.1, a ___________ deverá estabelecer, de forma contínua, 

durante toda a vigência deste convênio, projetos de pesquisas colaborativos em parceria 

com a UNICAMP, de acordo com previsto na cláusula Quinta, deste instrumento. 

 

3.3. As partícipes indicam como executores responsáveis pelo acompanhamento das 

obrigações definidas neste instrumento, as seguintes pessoas: 

a) Pela UNICAMP: O Diretor Executivo da Agência de Inovação da Unicamp 

b) Pela ___________: ___________ 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRAS 

 

4.1 Compete à ___________ a execução direta das obras de construção do 

LABORATÓRIO, para o fim específico determinado neste instrumento, devendo a 

___________ contratar empresa construtora que não apresente impedimentos perante os 

sistemas públicos de cadastro de fornecedores, pendências trabalhistas, criminais, fiscais 

e/ou de qualquer outra natureza. 

 

4.2. Fica acordado que para a construção do LABORATÓRIO não haverá qualquer ônus à 

UNICAMP, entendidos aqui, além dos diretos, como a elaboração de projetos executivos, a 

contratação de pessoal, a aquisição de serviços especializados, a compra de materiais e 

outros necessários ao planejamento e execução das obras, também os custos indiretos, 

como trabalhistas, tributários e demais que incidam ou venham a incidir sobre a obra. 

 

4.3 A execução das obras e posteriores reformas ou ampliações que impliquem em 

alteração na rede de infraestrutura e demais aspectos construtivos do local, inclusive 

visual, dependerá de prévia e expressa autorização da UNICAMP. O projeto deverá ser 
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apresentado para aprovação da UNICAMP, que poderá fazer sugestões e adequações, de 

acordo com as suas normas. 

 

4.4 A ___________ deverá construir o LABORATÓRIO de acordo com as diretrizes de 

construção e ocupação da Unicamp, bem como apresentar todas as autorizações e 

licenças expedidas pelos órgãos competentes. 

 

4.5 Além da construção referida nos itens acima, a ___________ se responsabiliza pela 

área do entorno à ela destinada, devendo manter a área limpa, sem acondicionamento de 

materiais após o término da construção e executando projeto paisagístico de jardinagem. 

 

4.6 A construção, suas melhorias, ampliações e benfeitorias, úteis, necessárias ou 

voluptuárias, introduzidas no local, serão custeadas inteiramente pela ___________, e 

ficarão de imediato incorporadas ao patrimônio da UNICAMP, não cabendo à 

___________ direito à indenização, levantamentos, retenção e remoção, salvo nos termos 

deste Contrato. Tratando-se de benfeitorias não autorizadas previamente pela UNICAMP 

ou feitas a sua revelia, esta poderá exigir a recolocação do local na condição anterior, além 

de aplicações de penas contratuais. 

 

4.7 O prazo total para execução da obra será de até 2 (dois) anos contatos a partir do dia 

útil imediatamente posterior à reunião de liberação pelas unidades competentes de 

aprovação da UNICAMP.  

 

4.7.1 Na hipótese da execução da obra ultrapassar o prazo previsto no item anterior sem 

motivação atribuível exclusivamente à ___________, a UNICAMP poderá, a seu critério e, 

após análise do Conselho Superior do PARQUE, rescindir o presente instrumento ou 

conceder prazo suplementar para execução da obra. 

 

4.8 A ___________ permitirá o acesso da equipe de fiscalização de obras da UNICAMP à 

obra em questão, sempre que solicitado. 

 

4.9 A ___________ poderá dar por rescindido o presente convênio, caso as obras sejam 

interrompidas por período superior a 90 (noventa) dias por razões não atribuíveis 

exclusivamente à ___________. 
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4.10 Caso seja verificada a ocorrência referida no item anterior, a ___________ ficará 

responsabilizada por devolver à UNICAMP, à área a ela destinada, limpa e desobstruída. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PROJETOS COLABORATIVOS 

 

5.1 Durante a vigência do presente instrumento, a ___________ deverá celebrar 

instrumentos jurídicos com a UNICAMP, cujo objeto seja a execução de projetos de 

pesquisas. 

 

5.2. Caso a ___________, no período de vigência deste instrumento, não formalize os 

instrumentos jurídicos, de acordo com previsto no item acima, pelo prazo de até 9 (nove) 

meses, a ___________ deverá recolher, em conta a ser definida pela FUNCAMP, o valor 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês. 

 

5.3 Na hipótese de não formalização dos instrumentos jurídicos para projetos de pesquisa 

com a UNICAMP, de acordo com o previsto no item acima, a UNICAMP poderá, a seu 

critério e, após análise do Conselho Superior do PARQUE, rescindir o presente 

instrumento ou conceder prazo suplementar para prospecção de novos projetos de 

pesquisa, não cabendo à ___________ quaisquer direitos de retenção ou indenização. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

 

6.1 DA ___________ 

 

6.1.1 Construir o prédio, denominado LABORATÓRIO, descrito neste instrumento jurídico, 

em especial nas cláusulas Terceira e Quarta, e dentro das normas e prazos estabelecidos 

pela UNICAMP. 

 

6.1.2 Após o término da construção e tendo tomado posse do imóvel a ___________ 

deverá utilizar a área destinada, para fins de alocação de laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento de projeto em parceria com a UNICAMP, sendo vedado o seu uso para 

qualquer outra finalidade, não podendo cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, a 

terceiros, seja a que título for. 
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6.1.3 Zelar pela guarda, limpeza e conservação do Laboratório, devolvê-lo ao PARQUE 

nas mesmas condições em que foi construído e com as benfeitorias executadas, e abster-

se de realizar quaisquer atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou de 

produto utilizando materiais, equipamentos, insumos e/ou processos considerados 

agressivos ao meio ambiente. 

 

6.1.4 Não alterar, sem prévio e expresso consentimento do Coordenador do PARQUE, as 

instalações do Laboratório ou o uso das facilidades nele previstas. As benfeitorias que 

resultarem da atividade do laboratório da ___________ deverão respeitar as condições e 

finalidades deste instrumento jurídico, obedecidas às normas técnicas e regulamentos 

estabelecidos pelos Poderes Públicos. 

 

6.1.5 Não promover quaisquer modificações no Laboratório sem prévio e expresso 

consentimento do Coordenador do PARQUE, sendo certo que, toda e qualquer 

modificação e ou benfeitorias sejam estas úteis, necessárias ou voluptuárias, não serão 

objetos de indenização ou direito de retenção pela ___________. 

 

6.1.6 Observar e cumprir as normas de utilização dos recursos computacionais de 

processamento e de transmissão de dados da UNICAMP, bem como propiciar 

infraestrutura computacional de alta tecnologia. 

 

6.1.7 Desenvolver suas atividades respeitando o disposto neste e o REGIMENTO 

INTERNO e Normas Institucionais da UNICAMP, no que for aplicável e demais disposições 

pertinentes. 

 

6.1.8 Divulgar e zelar pelas marcas do PARQUE e da UNICAMP e de projetos a elas 

relacionados, utilizando-a sempre que cabível e precedida da expressão “apoio de…”, em 

seus projetos desenvolvidos em parceria com a UNICAMP em todo o material promocional 

da ___________, solicitando sempre a pré-aprovação da UNICAMP para o uso de suas 

marcas, conforme sua legislação. 

 

6.1.9 Abster-se de praticar quaisquer atos, ilícitos ou não, que possam comprometer a 

imagem institucional da UNICAMP, a idoneidade do PARQUE ou que possam violar ou 
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ameaçar direitos, sob pena de rescisão deste instrumento jurídico e de ressarcimento dos 

danos eventualmente decorrentes, além das sanções previstas em Lei. 

 

6.1.10 Apresentar anualmente ao Coordenador do PARQUE: 

 

6.1.10.1 Relatórios técnicos relativos às atividades dos projetos executados pelo 

laboratório em parceria com a UNICAMP, informando sempre, os produtos e processos 

resultantes. 

 

6.1.10.2 Informar expressamente os principais problemas e soluções apontadas na 

execução dos projetos executados em parceria com a UNICAMP. 

 

6.1.10.3 Divulgar os benefícios resultantes da execução do projeto em parceria com a 

UNICAMP em especial tecnologias desenvolvidas, benefícios acadêmicos e corpo discente 

contemplado. 

 

6.1.11 Desenvolver ações e projetos de acordo com os projetos aprovados pelo PARQUE 

e unidades da UNICAMP. Eventuais alterações deverão ter a anuência, prévia e expressa, 

dos coordenadores de projeto. 

 

6.1.12 Assegurar o livre acesso de pessoal credenciado pelo Coordenador do PARQUE ao 

laboratório, preservadas as necessárias condições de sigilo. 

 

6.1.13 Efetuar os pagamentos previstos nas Cláusulas deste instrumento jurídico bem 

como a antecipação ou ressarcimento de despesas que se fizerem necessárias. 

 

6.1.14 Interagir com as instituições vinculadas e ou conveniadas ao PARQUE e a 

UNICAMP, utilizar os laboratórios e recursos humanos dessas entidades, sempre de 

acordo com as condições especificadas e caso sejam firmados instrumentos jurídicos entre 

estas e o PARQUE e a ___________. 

 

6.1.15 Não deixar de operar por mais de 30 (trinta) dias úteis consecutivos sem permissão 

expressa do Coordenador do PARQUE. 
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6.1.16 Providenciar a aquisição e instalação de equipamentos de segurança necessários 

ao funcionamento do LABORATÓRIO da ___________, tais como: extintores, exaustores, 

etc. no interior do módulo cedido, segundo normas técnicas específicas, determinação do 

Corpo de Bombeiros e das entidades sanitárias competentes. 

 

6.1.17 Providenciar a aquisição e instalação de móveis e equipamentos necessários ao 

funcionamento do LABORATÓRIO da ___________, tais como: mesas, cadeiras, 

computadores etc. 

 

6.1.18 Efetuar a adequada cobertura securitária das instalações e equipamentos do 

módulo e ou sua adesão à apólice de cobertura global, junto à companhia seguradora 

idônea e por prazo coincidente com a vigência e eventuais prorrogações deste Convênio, 

respondendo ainda, pela segurança interna do seu módulo e dos equipamentos de sua 

propriedade ou recebidos a titulo de empréstimo da UNICAMP e ou de terceiros. 

 

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

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

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 a bens e pessoas. 

 

6.1.20 Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

administrativas decorrentes de suas atividades, tais como, obtenção de alvará, licença de 

localização de estabelecimento, manutenção dos livros contábeis exigidos por lei, registros 

nos órgãos competentes e de classe, obtenção de autorizações e licenças ambientais, 

dentre outras, observando, sempre, a legislação vigente no país e as normas institucionais 

da Unicamp. 

 

6.1.21 Substituir qualquer dos seus empregados cuja atitude seja considerada, pela 

UNICAMP, como inconveniente e/ou incompatível com os princípios e regras de conduta 

profissional. 

 

6.1.22 Fornecer ao Coordenador do PARQUE, sempre que solicitado, a relação nominal 

de seus empregados e prepostos, autorizando desde já, a inserção das informações no 

Banco de Dados da UNICAMP e mantendo o cadastro sempre atualizado. 
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6.1.23 Comunicar ao Coordenador do PARQUE toda e qualquer alteração durante a 

vigência deste instrumento jurídico de sua gerência, coordenadores e executores. 

 

6.1.24 Comprovar sua regularidade fiscal perante os órgãos da administração pública 

municipal, estadual e federal, quando solicitado pelo Coordenador do PARQUE. 

 

6.1.25 Pagar a UNICAMP, de acordo com suas orientações, a taxa de manutenção 

referida na Cláusula Sétima. 

 

6.1.26 Cumprir e fazer cumprir, nos projetos realizados em parceria com a UNICAMP, a 

Política Institucional de Propriedade Intelectual da Unicamp, estabelecida por sua 

Deliberação CONSU-A-016-2010.  

 

6.2 DA UNICAMP 

 

6.2.1 Colocar à disposição da ____________ a área para uso individualizado 

(LABORATÓRIO), descrita na Cláusula Segunda deste instrumento. 

 

6.2.2 Estimular, por meio de instrumentos jurídicos, a cooperação técnico-científica entre a 

___________ e as instituições instaladas ou parceiras do PARQUE, se for assim o desejo 

da ___________ e das demais instituições. 

 

6.2.3 Acompanhar, assessorar, incentivar e auditar a execução de projetos em parceria 

com o laboratório da ___________, sem prejuízo da integral responsabilidade desta pelas 

suas atividades preponderando, entre outros, os seguintes critérios: 

 

6.2.3.1 Produtos que se caracterizem pelo emprego intensivo de tecnologia. 

 

6.2.3.2 Adequação dos objetivos dos projetos do laboratório da ___________ aos do 

PARQUE, desenvolvimento e utilização de produtos de alta relevância na área de 

tecnológica. 
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6.2.4 Promover dentro do possível, trabalhos em parceria com laboratórios de outras 

empresas, partícipes do PARQUE, se solicitado pela ___________ e das demais 

instituições. 

 

6.2.5 Propiciar a interação com as unidades de ensino e pesquisa da UNICAMP, para 

acesso às informações científicas e tecnológicas e serviços tecnológicos. 

 

6.2.6 Apoiar na identificação de Pesquisadores que possam colaborar na execução de 

projetos, pesquisas e aprimoramentos tecnológicos mediante a correspondente 

contrapartida do LABORATÓRIO da ___________. 

 

6.2.7 Assessorar, na medida do possível, na elaboração de projetos para captação de 

recursos junto às agências de fomento. 

 

6.2.8 Fornecer infraestrutura, de uso compartilhado e comum aos outros prédios instalados 

na área física do PARQUE, de rede elétrica e hidráulica, telefonia, dados, segurança e 

portaria, que não estarão isentos de cobrança por parte da Unicamp. 

 

6.3 DA FUNCAMP 

Gerir administrativa e financeiramente o presente convênio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1 A ___________ arcará com todos os valores diretos e indiretos referente à construção, 

ampliação e benfeitorias do LABORATÓRIO. 

 

7.2 Acordam as Partícipes que a ___________ ficará desonerada ao pagamento da Taxa 

de Ocupação, referente ao uso do espaço físico no PARQUE, pelo prazo de vigência do 

presente instrumento, de acordo com o previsto na Cláusula Dez, do presente Convênio. 

 

7.3 A partir da autorização de início das atividades pelos órgãos competentes da 

UNICAMP, a ____________ deverá recolher mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, à FUNCAMP em conta indicada, o valor de R$_______ ( _______________ reais) 

por metro quadrado, referentes à Taxa de Manutenção das despesas comuns no 

PARQUE, rateado proporcionalmente à área construída do LABORATÓRIO. 
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7.4 Estão inclusos na taxa de manutenção, de acordo com item anterior, as despesas 

referentes à área comum do PARQUE , à área externa destinada à ___________, tais 

como: serviços de limpeza, iluminação, segurança, coleta de lixo e da administração da 

área comum do PARQUE. 

 

7.4.1 A taxa de manutenção será corrigida a cada 12 (doze) meses, acordo com  a inflação 

adotando-se para tanto o IPCA, a exceção dos valores de tarifas públicas que serão 

reajustados de acordo com a variação das tarifas dos fornecedores de serviços como água, 

luz, etc. 

 

7.4.2 O atraso no recolhimento ensejará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 

taxa de manutenção devida, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês “pró-rata die”, 

bem como a e aplicação de correção oficial se o atraso for superior a 30 (trinta) dias. 

 

7.5 O recolhimento da taxa de manutenção deverá ocorrer ao final da construção do 

Laboratório, e de acordo com a liberação da UNICAMP para início das atividades. 

 

7.6 As despesas de consumo de água, esgoto, energia elétrica e de telefonia serão 

apuradas desde início da obra, separadamente, por meio de medição mensal feita pela 

UNICAMP, sendo que o valor apurado será lançado em boleto para pagamento pela 

___________ com vencimento até o décimo dia do mês subseqüente ao vencido. 

 

7.7 Os valores referentes às despesas com consumo de água, esgoto e energia elétrica 

serão reajustados sempre, e na mesma proporção dos reajustes aplicados pelas 

respectivas companhias distribuidoras. 

 

7.8 Fica a ___________ ciente de que se a UNICAMP vier a sofrer cobranças referentes a 

outras taxas e tributos de qualquer natureza, o valor será proporcionalmente repassado 

aos usuários do referido serviço. 

 

7.9 Encerrado o presente instrumento jurídico permanecendo débito da ___________, este 

será consolidado, devendo ser pago no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data 

de seu encerramento ou da notificação e comprovação do débito pela UNICAMP, o que 

ocorrer depois. 
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7.10 Caberá à ___________ arcar com todas as despesas decorrentes das instalações de 

rede, elétrica, dados e outras necessárias à sua operação, dentro da área a ela destinada. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

 

Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas privilegiáveis ou não obtidos em 

virtude da execução de projetos em parceria com a UNICAMP, serão objetos de 

instrumentos jurídicos específicos.  

 

CLÁUSULA NONA – SIGILO 

 

9.1 A ___________ e a UNICAMP se comprometem a manter o sigilo com relação às 

informações obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente convênio, sendo 

vedada, sem autorização, por escrito da UNICAMP e da ___________, sua divulgação a 

terceiros. 

 

 

CLÁUSULA DEZ – VIGÊNCIA 

 

10.1 A obra, nos termos do item 4.5 da Cláusula Quarta, será realizada no prazo de até 2 

(dois) anos, observadas as determinações contidas na Cláusula Quarta. 

 

10.2 O prazo de vigência poderá ser estendido para compensar quaisquer atrasos 

ocorridos durante a execução da obra, na hipótese em que comprovadamente a 

___________ não tenha dado causa à interrupção, desde que haja aprovação pelo 

Conselho Superior do PARQUE . 

 

10.3 A vigência referida no item anterior não poderá se estender além do prazo em que foi 

justificado o atraso na execução da obra. 

 

10.4 Após a entrega da obra e a liberação pela UNICAMP para início das atividades, a 

_______________ poderá ocupar o prédio construído pelo prazo de __ (______) anos. 
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10.5. Havendo interesse mútuo, o prazo de ocupação do prédio construído poderá ser 

prorrogado, mediante parecer favorável do Conselho do Parque Científico e Tecnológico 

da Unicamp, desde que observado o limite total de 120 (cento e vinte) meses. Ao término 

deste prazo, havendo interesse das partes, novo convênio poderá ser celebrado. 

 

 

CLÁUSULA ONZE – RESCISÃO/ RESILIÇÃO 

 

11.1 Este instrumento jurídico poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que 

aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 180 

(cento e oitenta) dias, sem prejuízo das atividades em andamento. 

 

11.2 No caso de inadimplência, fica a ___________ obrigada a desocupar o laboratório no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de notificação feita pela 

FUNCAMP, ficando a UNICAMP habilitada a imitir-se diretamente na posse do módulo, 

sem necessidade de qualquer aviso ou notificação adicional. 

 

11.3 Torna-se sem efeito a desocupação do módulo por parte da ___________, se a 

quitação do débito, referido no item anterior, for feito no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da data da notificação. 

 

11.4 Quando da desocupação do Laboratório, após o encerramento do convênio, o 

Laboratório deve ser restituído livre e desimpedido de coisas e pessoas em perfeitas 

condições de uso, considerando-se o desgaste natural, sem que a UNICAMP efetue 

qualquer pagamento ou indenização seja a que título for, inclusive por benfeitorias nele 

realizadas. Caso sejam necessárias reformas para o módulo voltar à situação original, as 

providências serão tomadas pela UNICAMP, ficando as despesas daí decorrentes a cargo 

da ___________. 

 

11.5 A não restituição do Laboratório, após o encerramento do convênio sujeitará a 

___________, ao pagamento de multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

da taxa de manutenção e de ocupação mensal vigente, por dia de ocupação ilegítima, até 

sua efetiva desocupação. 
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11.6 O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido, por iniciativa da ___________ 

mediante comunicação formal, acompanhado de relatório de desempenho remetido ao 

PARQUE  com antecedência mínima de 60 (sessenta dias). Precederá a rescisão à 

quitação, pela ___________, de todos os débitos existentes, ficando as benfeitorias, 

edificadas no local, como integrante ao patrimônio da UNICAMP. 

 

11.7 A UNICAMP poderá, igualmente, dar o presente instrumento jurídico como rescindido 

de pleno direito, após notificação prévia de 30 (trinta) dias nos casos em que se 

caracterize: 

 

11.7.1 O descumprimento, pela ___________, de qualquer obrigação estabelecida neste 

CONVÊNIO; 

 

11.7.2 A não implementação dos projetos em parceria com a UNICAMP devidamente 

aprovados pela ___________ e pelo Conselho Superior do PARQUE  e de acordo com a 

cláusula Terceira; 

 

11.7.3 Inobservância injustificada das Deliberações ou Determinações do Conselho 

Superior do PARQUE; 

 

11.7.4 Fica sem efeito o pedido de rescisão, referido no “caput” desta cláusula, quando a 

___________, após notificada, por escrito, pela UNICAMP cumprir todas as determinações 

feitas pela notificação no prazo de 30 (trinta) dias . 

 

11.8 A eventual tolerância do PARQUE  e da UNICAMP com inadimplência ou com a 

infração de qualquer cláusula ou condição deste CONVÊNIO, não importará em novação, 

nem poderá ser invocada pela ___________ para obrigar a UNICAMP a conceder igual 

tolerância em outras situações. 

 

 

CLÁUSULA DOZE – BENFEITORIAS 

 

12.1 As benfeitorias que resultarem das atividades da ___________ deverão respeitar as 

condições e finalidades deste CONVÊNIO, obedecidas às normas técnicas e o 
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REGIMENTO INTERNO, dependendo, para sua realização, e consentimento prévio e 

expresso do PARQUE  e órgãos técnicos da UNICAMP. 

 

12.2 As benfeitorias necessárias, úteis e ou voluptuárias, introduzidas pela ___________, 

excluídas as máquinas, o mobiliário e o uso da marca, aderirão automaticamente ao 

imóvel, não gerando direito de retenção ou indenização em favor da ___________. Em 

benefício ou por necessidade operacional do laboratório poderão ser realizadas 

benfeitorias, com autorização da UNICAMP, todavia, poderá a UNICAMP solicitar que a 

___________, às suas expensas, retire as benfeitorias que tiver realizado, no caso de 

desocupação. 

 

CLÁUSULA TREZA – MODIFICAÇÕES 

 

13.1 Este instrumento jurídico poderá, por iniciativa da UNICAMP ou da ___________, ser 

modificado por meio de Termos Aditivos, firmados pelas mesmas partes. 

 

 

CLÁUSULA QUATORZE – TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS 

 

14.1 Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os 

direitos e obrigações decorrentes deste instrumento jurídico sem expressa anuência da 

parte Contrária. 

 

 

CLÁUSULA QUINZE – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 O presente instrumento jurídico obriga as partes e seus sucessores, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições. 

 

15.2 A infração de qualquer cláusula ou condição deste instrumento jurídico, não importará 

em novação, nem poderá ser invocada pela ___________ para obrigar a UNICAMP a 

conceder igual tolerância em outras situações. 

 

15.3 No caso de alteração de controle, a ___________ deverá informar ao Coordenador do 

PARQUE. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

 

Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes deste convênio que não puderem ser 

resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da Comarca de Campinas, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justas e 

convencionadas, as partes assinam o presente em3(três) vias de igual teor, na presença 

de 02 (duas) testemunhas, e para um só efeito. 

 

Campinas, de          de           2014. 
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