
 
 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº 13416/2015 

OBJETO: Cessão onerosa de área para instalação e exploração, por conta e 
risco da empresa vencedora, de estabelecimento comercial no seguimento 
de livraria e loja para atendimento ao público na Casa das Rosas.  

 
 

 
A POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À 

LÍNGUA E À LITERATURA, organização social de cultura, torna público que abriu 
processo objetivando selecionar proposta para cessão onerosa de área para instalação 

e exploração, por conta e risco da empresa vencedora, de estabelecimento comercial 
no seguimento de l ivraria e loja para atendimento ao público na Casa das 
Rosas, observadas as especificações e condições constantes do Anexo I – Termo de 

Referência. 
 

A área objeto da cessão, situada na Casa das Rosas, sito à 
Avenida Paulista, nº37, Bela Vista, São Paulo – SP, encontra-se devidamente 
delimitada no Anexo II – Croqui da área. 

 
As empresas que porventura tenham interesse em participar 

do presente processo de seleção deverão vistoriar a área destinada à instalação da 
livraria e loja, mediante prévio agendamento do horário com a Sra. Carmem 

Beatriz, através do telefone (11) 3285 - 6986, de segunda a sexta-feira, das11h 
às 20h, até dia 07 de agosto de 2015. 

 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação, 
proposta de exploração e do preço da contrapartida mensal deverão ser apresentados 

seguindo os parâmetros do Anexo III – Proposta Comercial, até o dia 17 de Agosto 
de 2015, às 17 horas, na sede da POIESIS, sito à rua Lubavitch, 64, Bom 
Retiro, São Paulo - SP. 

 
O resultado será posteriormente apurado e disponibilizado no 

site oficial da POIESIS (www.poisesis.org.br), no ícone “Compras / Encerradas”. 
 
Eventuais dúvidas ou esclarecimentos complementares 

poderão ser obtidos através do telefone (11) 3285 - 6986 ou do endereço eletrônico: 
carmembeatriz@casadasrosas.org.br 

 

 
CLOVIS DE BARROS CARVALHO 

Diretor Executivo 

 

 



 
 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº13416/2015 

OBJETO: Cessão onerosa de área para instalação e exploração, por conta e 
risco da empresa vencedora, de estabelecimento comercial no seguimento 
de livraria e loja para atendimento ao público na Casa das Rosas.  

 
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
1. DO OBJETO 

 
Cessão onerosa de área para instalação e exploração, por conta e risco da empresa 

vencedora, de estabelecimento comercial no seguimento de l ivraria e loja para 
atendimento ao público na Casa das Rosas.  
 

2. DA LOCALIZAÇÃO 
 

O local reservado para instalação da livraria e loja para atendimento ao publico, 
devidamente delineado no Anexo II – Croqui, encontra-se localizado na Casa das 
Rosas, sito na Avenida Paulista, nº37, Bela Vista, São Paulo – SP, doravante 

denominado simplesmente ÁREA.  
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do presente Chamamento Público todas as empresas 

interessadas que: 
  

3.1.1. tenham por objeto social a exploração de atividades pertinentes e compatíveis 
com o objeto do presente processo de seleção; 

 

3.1.2 . demonstrem sua atuação há pelo menos 1 (um) ano no seguimento objeto do 
presente processo de seleção; 

 
3.1.3. comprovem que realizaram vistoria prévia na ÁREA, através de atestado 

expedido por funcionário da Casa das Rosas. 
 

 

3.2. Nenhuma indenização será devida às empresas pela elaboração das propostas 
visando à participação no presente Chamamento Público. 

  
        
4. DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA LIVRARIA E LOJA 

 
4.1. O livraria e loja deverão funcionar na ÁREA de terça-feira a sábado, das 10h às 

22h, e aos domingos, das 10h às 19h. 
 



 
 

 

4.1.1. O horário funcionamento poderá sofrer alterações visando compatibilizá-lo aos 

horários das atividades desenvolvidas na Casa das Rosas. 
 

 

4.2. Poderão ser instalados na fachada da ÁREA luminosos, totens, painéis e afins 
para comunicação visual do estabelecimento, desde que respeitadas as normas e 

posturas legais de regência, regras relativas ao tombamento do imóvel e sejam 
previamente aprovados e autorizados pelo Cedente. 
 

4.3. Por se tratar de imóvel tombado pelo patrimônio histórico, não poderão ser 
realizadas intervenções tendentes a descaracterizar a arquitetura da ÁREA, assim 

como fachadas, piso, paredes externas e internas, portas, caixilhos e banheiros, ou 
colocadas estruturas fixas nas partes externas e tablados. 
 

4.4. Qualquer intervenção física na ÁREA deverá ser previamente solicitada e 
autorizada por escrito pela Cedente. 

 
4.5. A Cessionária deverá respeitar as regras do condomínio continente da ÁREA. 
 

 
5. DA IMPLANTAÇÃO DA LIVRARIA E LOJA 

 
5.1. A Cessionária deverá apresentar, no prazo não superior a 15 (quinze) dias, 

contados da assinatura do contrato, projeto da implantação da livraria e loja na ÁREA. 
 
5.2. O projeto será avaliado pela Cedente que poderá solicitar alterações ou não 

aprová-lo, indicando as razões técnicas ou justificativas relevantes que ensejaram sua 
decisão. 

 
5.2.1. Não sendo aprovado o projeto ou sendo solicitadas alterações pela Cedente, a 
Cessionária terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar novo projeto ou 

modificativo. 
 

5.3. A Cessionária deverá, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados 
do recebimento da comunicação da aprovação do projeto pela Cedente, concluir as 
intervenções na ÁREA e iniciar o funcionamento da livraria ou loja. 

 
5.4. Os prazos supracitados poderão ser prorrogados, mediante termo aditivo ao 

contrato, na ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato imputado à Cedente. 
 
5.5. Além das hipóteses previstas no item 5.4, os prazos também poderão ser 

prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, por motivo devidamente e 
tempestivamente justificado pela Cessionária e aceito pela Cedente.  

 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 

 
A Cessionária obrigar-se-á a: 

 
 

6.1. Apresentar para análise e aprovação, dentro do prazo estipulado, o projeto 



 
 

 

de adaptação da ÁREA para instalação da livraria e loja, respeitando todas as 

normas do tombamento da Casa das Rosas pelo CONDEPHAAT e pelo COMPRESP; 
 
6.2. Montar uma livraria e loja com acervos e objetos rotativos voltados para poesia, 

literatura e assuntos adequados à demanda das atividades e programação cultural da 
Casa das Rosas; 

 

6.3. Trabalhar com a maior diversidade de editoras possível e conferir publicidade ao 

seu acervo, em especial na internet e redes sociais. 
 

6.4. Manter em seu acervo todas as obras em catálogo de Haroldo de Campos; 
 

6.5. Prestar à Cedente, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços 
prestados e vendas realizadas; 

 

6.6. Informar a relação de itens a serem comercializados na ÁREA, para prévia 

aprovação da Cedente; 
 

6.7. Responsabilizar - se por cuidar dos eventos literários de lançamento, quando 
assim solicitado pela Casa das Rosas, responsabilizando-se pelo buffet e divulgação 

quando os livros forem vendidos por intermédio da loja.  
 

6.8. Responsabilizar-se pelos danos causados aos clientes, decorrentes dos serviços 
prestados e vendas realizadas; 
 

6.9. Destacar funcionários devidamente qualificados e capazes para atendimento ao 

público na ÁREA; 
 

6.10.  Observar, na instalação de equipamentos elétricos, a carga máxima de energia 
elétrica para ÁREA. 

 

6.11. Instalar os pontos de internet e telefone necessários para o funcionamento 

da livraria e loja na ÁREA. 
 

6.12. Se comprometer a zelar, cuidar e manter o estabelecimento em devida 
ordem, como também se compromete a zelar pela boa conduta de seus 

funcionários, mantendo sempre a ordem e a ética profissional. 
 
6.13. Manter a livraria e loja abertas no horário de funcionamento disposto no item 

4.1 ou em outro posteriormente fixado para compatibilizá-lo às atividades 
desenvolvidas na Casa das Rosas. 

 



 
 

 

6.14. Providenciar toda mão de obra, insumos, produtos, materiais, equipamentos, 

ferramentas e transporte necessários à boa prestação dos serviços e vendas na ÁREA; 
 
6.15. Pagar pontualmente a contrapartida e demais impostos, taxas e encargos pela 

utilização da ÁREA e prestação de serviços e vendas no local; 
 

6.15. Manter a ÁREA em perfeito estado de conservação, segurança, higiene e asseio, 
de forma a preservá-la e restituí-la na mais perfeita ordem ao final da vigência do 

contrato; 
 

6.16. Solicitar prévia autorização da Cedente, por escrito, para executar qualquer 
reparação e benfeitoria na ÁREA, ou alteração de comercialização; 
 

6.17.  Atender por sua conta, risco e responsabilidade todas e quaisquer intimações e 
exigências das autoridades municipais, estaduais e federais, relativa à saúde, higiene, 

segurança, silêncio, ordem pública, obrigações trabalhistas e previdenciárias (salários, 
seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, 
vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo), referentes à ÁREA ou a prestação dos serviços e vendas nela realizadas, 
respondendo pelas multas e penalidades decorrentes de sua inobservância; 

 
6.18. Responder exclusivamente pela instalação e continuidade do funcionamento de 
seu estabelecimento, no que tange ao cumprimento da legislação federal, estadual e 

municipal, inclusive relativas ao zoneamento, e observância das normas condominiais 
da ÁREA, isentando a Cedente pela eventualidade de quaisquer restrições ou 

impedimentos; 
 
6.19. Zelar para que seus funcionários sejam educados no atendimento ao público, e 

se apresentem adequadamente trajados; 
 

6.20.   Observar e fazer observar a legislação federal, estadual e municipal pertinentes 
às atividades desenvolvidas, satisfazendo às suas próprias custas, sem direito a 
indenização ou retenção, todas e quaisquer exigências do Poder Público para instalação 

de suas atividades junto à ÁREA; 
 

6.21. Armazenar, estocar, guardar ou manter na ÁREA somente os produtos e 
mercadorias destinadas a serem nela comercializados diretamente; 

 
6.22. Não ceder, transferir, sublocar ou emprestar, parcial ou totalmente a ÁREA, sem 
a expressa anuência da Cedente; 

 
6.23. Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão das 

atividades desenvolvidas na ÁREA, seja para com os seus colaboradores, prestadores 
de serviços ou contratados, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros 
em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas 

decorrentes de relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou 
acidentário; 

 

6.24. Arcar com todas as despesas decorrentes das atividades desenvolvidas na 

ÁREA, fornecimento de materiais, mão de obra, impostos, taxas, contribuições e 



 
 

 

quaisquer outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, securitária, enfim todos os 

tributos e encargos incidentes sobre a atividade, assim como outros tributos e/ou 
impostos que venham a ser instituídos, sejam de âmbito Federal, Estadual, Municipal;  

 

7.21. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Cedente ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das atividades, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da Cedente. 

 

7. DA LIMPEZA, VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DA ÁREA. 
 

7.1.  A limpeza, vigilância da ÁREA e demais serviços de manutenção da livraria e loja 
serão de inteira responsabilidade da Cessionária. 

 
7.2. O acondicionamento, estocagem, recolhimento e destinação final do lixo 

produzido pelas atividades desenvolvidas na ÁREA deverão observar a legislação 
federal, estadual e municipal pertinente, além das normas do condomínio. 

 

8. CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. 
 

O local e horário para carga e descarga de materiais e mercadorias para a ÁREA 
deverão obedecer às normas municipais e condominiais. 

 

9. DAS BENFEITORIAS E INTERVENÇÕES 
 

9.1. Qualquer benfeitoria ou intervenção física na ÁREA somente poderá ser realizada 
pela Cessionária mediante prévia e expressa autorização por escrito da Cedente. 
 

9.2 As benfeitorias introduzidas pela Cessionária, ainda que necessárias ou úteis e 
autorizadas Cedente, não geram direito a retenção ou indenização, quando do término 

do contrato. 
 

10. DA VIGÊNCIA DA CESSÃO 

 
A cessão da ÁREA será outorgada pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado 

por sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo. 
  
11. DO VALOR DA CESSÃO E DEMAIS DESPESAS 

 
Caberá à Cessionária arcar com a contrapartida mensal pela utilização da ÁREA, 

equivalente a percentual ofertado sobre o total das vendas efetuadas, que não poderá 
ser inferior a 10% (dez por cento);  
 

12. DO PAGAMENTO 
 

O pagamento do valor mensal da contrapartida deverá ser efetuado até o 5° (quinto) 
dia útil do mês subseqüente à utilização da ÁREA, mediante depósito efetuado em 
conta corrente a ser especificada pela Cedente, valendo o comprovante do depósito 

como recibo de pagamento. 
 

 



 
 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. A Cessionária fica obrigada a assegurar o acesso à ÁREA aos representantes da 
Cedente que sejam designados para a verificação do cumprimento das disposições 

avençadas. 
 

13.2.  A Cessionária deverá cientificar, por escrito, à Cedente, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique na 
ÁREA. 

 
14. DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

 
14.1 Na hipótese de atraso no pagamento da contrapartida sobre o percentual de 
venda, a Cessionária deverá arcar com multa moratória de 2% (dois por cento) do 

valor em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 
 

14.2. O descumprimento, por qualquer das Partes, de quaisquer das cláusulas 
contratuais, que não seja sanado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar do 
recebimento de notificação por escrito da outra Parte para esse fim, acarretará à Parte 

contrária o direito de rescisão do ajuste, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo do direito ao recebimento da multa correspondente a 3 

(três) vezes o valor médio das contrapartidas contidas desde o inicio da cessão.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO nº  13416/2015 

 

OBJETO: Cessão onerosa de área para instalação e exploração, por conta e 
risco da empresa vencedora, de estabelecimento comercial no seguimento 
de livraria e loja para atendimento ao público na Casa das Rosas. 

 
ANEXO III – DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO, CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

DA PROPOSTA E FIXAÇÃO DO PREÇO. 
 

 
1. DA PARTICIPAÇÃO E ENVELOPES. 

 
1.1. As empresas interessadas em instalar e explorar livraria e loja na ÁREA deverão 
apresentar até o 07 de agosto de 2015,  às 17 horas, na sede da Cedente, sito à Rua 

Lubavitch, 64, Bom Retiro, São Paulo – SP, 3 (três) envelopes, conforme segue: 
 

a. Envelope 1 – HABILITAÇÃO; 
b. Envelope 2 – PROPOSTA DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA; 
c. Envelope 3 – PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA MENSAL 

 
1.2. Os documentos para habilitação deverão estar contidos no Envelope 1 – 

HABILITAÇÃO, compreendendo: 
 

1.2.1.ato constitutivo da empresa e inscrição no CNPJ, demonstrando ter por objeto 
social a exploração de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto do presente 
processo de seleção; 

 
1.2.2.  documentos que demonstrem a efetiva atuação da empresa no mercado há, 

pelo menos, 1 (um) ano da data de encerramento da entrega dos envelopes; 
 

1.2.3.  atestado expedido por funcionário da Casa das Rosas, comprovando que a 

empresa realizou vistoria prévia na ÁREA; 
 

1.2.4.  breve relato histórico dos serviços prestados pela empresa, indicando, em 
especial, a data de início das atividades, locais e início das atividades de cada 
estabelecimento; 

 
1.2.5.  último balanço patrimonial da empresa. 

 

1.3. No Envelope 2 deverá ser apresentada a proposta de exploração da ÁREA,  
elaborada pela empresa. A proposta deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações e documentos: 
 

1.3.1.  Indicação e quantitativo dos equipamentos, maquinários e móveis que serão 
empregados na exploração comercial da área; 

 



 
 

 

1.3.2. indicação das adaptações eventualmente necessárias para instalação da livraria 

e loja na ÁREA; 
 

1.3.3.Croqui ou planta baixa da implantação da livraria e loja na ÁREA, indicando, 

dentre outras informações, a disposição dos móveis, equipamentos, maquinário e 
produtos; 

 
1.3.4.Cronograma de implantação da livraria e loja, incluindo; apresentação do 
projeto, no prazo de até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato; e da conclusão 

das intervenções e início de funcionamento, que não poderá ser superior a 45 
(quarenta e cinco) dias da aprovação, pela Cedente, do projeto apresentado; 

 

1.3.5.Breve relato da forma e características do estabelecimento a ser implantado na 

ÁREA, além da indicação dos títulos e produtos a serem comercializados; 
 

1.3.6.Indicação da quantidade de funcionários, por período, com indicação das 
respectivas funções, que serão empregados na exploração comercial da área. 

 
1.4. Já o Envelope 3 deverá conter a proposta de preço da contrapartida mensal pela 

utilização da ÁREA, que deverá:  
 

1.4.1. ser apresentada em papel timbrado da empresa, em 01 (uma) via, redigida em 

linguagem clara, sem emendas e rasuras, devidamente datada e assinada pelo 
representante legal da empresa ou procurador com poderes gerais ou específicos para 

firmar a proposta; 
 

1.4.2. Conter a razão social, nome fantasia, endereço completo, telefone e CNPJ da 

empresa; 
 

1.4.3. Discriminar na proposta comercial, o percentual a ser aplicado sobre o total de 
venda do mês, a titulo de contrapartida pela utilização ÁREA, que não poderá ser 

inferior a 10% (dez por cento); 
 

 
1.4.4. Indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de sua apresentação; 

 
1.5. A apresentação dos envelopes implica na aceitação integral de todos os termos 

do presente Chamamento Público e seus Anexos. 
 
 

2. DA COMISSÃO ESPECIAL  
 

Os envelopes serão abertos e seus respectivos conteúdos apreciados e avaliados por 
Comissão Especial constituída pela Cedente para esse fim, seguindo as regras e 
parâmetros definidos neste Anexo. 

 
 

 



 
 

 

3. DA HABILITAÇÃO. 

 
3.1. Serão inabilitadas pela Comissão Especial as empresas que: 
 

3.1.1. Não apresentarem o Envelope 1 – HABILITAÇÃO, o Envelope 2 – PORPOSTA DE 
EXPLORAÇÃO DA ÁREA ou o Envelope 3 – PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA MENSAL; 

 
3.1.2. Apresentarem o Envelope 1 – HABILITAÇÃO com documentação incompleta; 
 

3.1.3. Não comprovarem o preenchimento das condições de participação, previstas no 
item 3 do Anexo I -Termo de Referência. 

 
3.2. As demais empresas que não incorrerem nas hipóteses previstas no item 3.1 
serão consideradas habilitadas para prosseguir no processo de seleção. 

 
4. DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EXPLORAÇÃO. 

 
4.1. Após análise do Envelope 1 – HABILITAÇÃO, proceder-se-á à abertura do 
Envelope 2 – PROPOSTA DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA daquelas empresas consideradas 

habilitadas. 
 

4.2. Fica facultado a POIESIS proceder, por seus representantes, vistoria nos 
estabelecimentos das empresas participantes. 

 
4.3. Serão desclassificadas as empresas que: 
 

4.3.1.Apresentarem projeto incompleto, sem as informações requeridas no item 1.3 
deste Anexo; 

 
4.3.2. Não permitirem a realização de vistorias em seus estabelecimentos; 
 

4.3.3. Demonstrarem incapacidade para executar o projeto apresentado. 
 

4.4. As propostas apresentados pelas empresas classificadas serão apreciados pela 
Comissão Especial da Cedente, que indicará, motivadamente, a proposta vencedora.  
 

4.5. Para eleição da proposta vencedora, a Comissão Especial deverá apreciar, dentre 
outros critérios relevantes: 

 
4.5.1.aquela cujos termos e parâmetros indiquem ser a mais adequada à poesia, 
literatura e assuntos relativos à demanda das atividades e programação cultural da Casa 

das Rosas; 
 

4.5.2 aquela que confira o melhor aproveitamento da área disponibilizada; 
 

4.5.3.  a sua maior pertinência e conveniência para o melhor atendimento do perfil 
dos   freqüentadores da Casa das Rosas.  

 
 
 



 
 

 

5. DA FIXAÇÃO DO PREÇO DA CONTRAPARTIDA. 

 
 
5.1. Após a análise das propostas de exploração da área, será aberto o Envelopes 3 – 

PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA apresentado pela empresa cuja proposta foi declarada 
vencedora, para conhecimento do percentual ofertado sobre o total das vendas 

efetuadas.  
 

5.2. Será rejeitada a proposta de contrapartida que seja inferior a 10% (dez por 

cento) do percentual sobre o total de vendas mensais.  
 
6. DA DECISÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
6.1. Findo o processo de seleção, deverá ser elaborado pela Comissão Especial 
relatório consubstanciado dos atos praticados, com indicação da proposta vencedora e 

do percentual da contrapartida ofertada. 
 

6.2. O relatório elaborado deverá ser apreciado e, se em termos, o resultado será 
homologado pelo Diretor da Casa das Rosas, Diretor Administrativo/Financeiro e 
Diretor Executivo da Cedente, com a indicação da empresa vencedora e o preço da 

contrapartida fixada. 
 

6.3. Inexistindo proposta vencedora, ou sendo ela rejeitada nos termos do item 5.2 
deste Anexo, o processo será declarado prejudicado pelo Diretor Executivo da Cedente.  

 

6.4. Qualquer dos Diretores poderá devolver o processo de seleção à Comissão 

Especial para adoção de providências complementares que entender pertinentes. 
 

7. DO CONTRATO  
 

7.1. Homologado o processo de seleção, a empresa vencedora será chamada para, 
no prazo de até 5 (cinco) dias, firmar o contrato de cessão. 

 
7.2. Para a assinatura do contrato de cessão, poderão ser exigidos pela Cedente 
outros documentos além daqueles já apresentados no curso do processo de seleção. 

 
 


