
 
 

PO I ESIS  

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP 

Tel/Fax: 11 3361 4976 │ www.poiesis.org.br 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa com objetivo de fornecer Kits Lanches para atender as 

necessidades das Fábricas de Cultura, sob administração da Poiesis – Instituto de Apoio à 

Cultura, à Língua e à Literatura. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de fornecer Kits Lanches aos 

aprendizes participantes dos Ateliês e Trilhas de Produção, Atividades da Programação das 

Bibliotecas e Saídas Pedagógicas realizadas nas Fábricas de Cultura, conforme metas 

estabelecidas no Plano de Trabalho 2021 e Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de 

Estado da Cultura.  

 

3. JULGAMENTO 

 

Em se tratando de processo de seleção, será considerado o MENOR VALOR GLOBAL 

da proposta, contemplando os 02 (dois) tipos de kits-lanches mencionados no presente termo 

de referência, incluindo todos os impostos devidos, transportes e demais necessidades 

mencionadas. Será obrigatório uma visita à empresa ganhadora para conhecimento de 

produção dos kits e suas dependências. 

 

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Os Kits Lanches serão fornecidos para os aprendizes dos Ateliês e Trilhas de Produção, 

Atividades da Programação das Bibliotecas nos períodos (das 08h00 às 09hs30) de terça-

feira à sexta-feira, aos sábados para os aprendizes de Trilhas de Produção e Projeto 

Espetáculo, bem como nas saídas pedagógicas. 

 

Os lanches serão entregues nas Fábricas de Cultura localizadas nos seguintes endereços: 

 

 Fábrica de Cultura Capão Redondo – Rua Algard, 82, Jardim São Bento, São Paulo, SP. 

 Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jova Rural, São Paulo, SP. 

 Fábrica de Cultura Brasilândia - Av. Gen. Penha Brasil, nº 2.508, Brasilândia, São Paulo, SP. 
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 Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha - Rua Franklin do Amaral, 1575, São Paulo, SP. 

 Fábrica de Cultura Jardim São Luís - Rua Antônio Ramos Rosa, 651, São Paulo, SP. 

 Fábrica de Cultura de Diadema – Rua Vereador Gustavo Sonnewend, 135, Diadema, SP. 

 Núcleo Luz -  Rua Talmud Thorá, 58, Bom Retiro, SP 

 

5. EXPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

Disponibilizar de acordo com ANEXO I os seguintes tipos de lanches: 

 

 Kit 01 Lanche Úmido com cardápio variado incluindo: bebidas (suco natural de 

frutas sem conservantes) e achocolatado; lanches (tipos de pães variados, base 

de requeijão ou margarina, com recheio de queijo prato, mortadela, presunto e 

afins, com no mínimo 30 gramas de recheio) e sobremesa (frutas da estação for-

necidas 2x na semana, doces); 

 

 Kit 02 Lanche Seco com cardápio variado incluindo bebidas (obrigatoriamente 

suco natural de frutas sem conservantes ou achocolatado); Biscoito salgado (com 

no mínimo de 24 á 30 gramas) ou um biscoito doce (com no mínimo de 24 á 30 

gramas) a ser entregue de acordo com solicitações das Fábricas de Cultura. 

 
Assegurar durante a vigência do contrato o fornecimento dos produtos descritos 

acima, em quantidade suficiente e de qualidade superior, devendo ser submetidos 

à aprovação prévia da CNTRATANTE os itens propostos pela CONTRATADA, 

podendo ser rejeitado pela Contratante, quando não atender satisfatoriamente, 

conforme estimativa abaixo: 
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Fornecimento de lanches 

Descrição do Lanche 
Quantidade estimada - 

Mês   

Kit lanche úmido Sem Fruta 8.000 

Kit lanche úmido Com Fruta 
da estação 

8.000 

Kit lanche Seco 6.000 

TOTAL 22.000 

 

 

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

O pagamento devido a contratada será apurado, mensalmente, mediante medição dos 

quantitativos dos Kits Lanches, comprovadamente entregues, tendo por base o preço fechado 

após seleção da contratada. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis do mês 

subsequente da prestação de serviços e, após apresentação e emissão de nota fiscal, 

atestada por cada unidade. 

 

7. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

Esse prazo poderá ser prorrogado por igual ou fracionário período, a critério das partes, 

mediante celebração de termo de aditamento. 

 

As partes poderão se opor à prorrogação de trata, desde que o faça mediante documento 

escrito, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das 

prorrogações do prazo de vigência. 
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8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

8.1 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 Garantir o recebimento dos kits-lanches nas datas e horários pré-estabelecidos no pre-

sente Termo de Referência;  

 

 Garantir o pagamento dentro do prazo estipulado; 

 

 Em caso de distrato, os materiais agendados no prazo de 15 (quinze) dias, deverão ser 

mantidos de acordo com a programação de entrega. 

 

8.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários para comprova-

ção da qualidade e origem dos produtos; 

 

 Observar e cumprir os padrões de qualidade e segurança adequados a cada caso, 

principalmente as normas estabelecidas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária); 

 

 Transportar os produtos utilizando veículo apropriado, de acordo com as regras 

pertinentes à prestação de serviços; 

 

 Arcar com todas as despesas decorrentes de tributos e quaisquer outros encargos 

de ordem fiscal, trabalhista, secundária, enfim todos os tributos e encargos decor-

rentes da prestação dos Serviços; 

 

 Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados, pelos seus funci-

onários ou por terceiros contratados, ao patrimônio, sob responsabilidade da Con-

tratante, e/ou pertencente a terceiros, após terem sido apurado os valores; 
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 Assegurar o acondicionamento adequado dos lanches em cada uma das unidades 

das Fábricas de Cultura, em aparelho refrigerador, a título de comodato, fornecidos 

pela Contratada, durante a vigência do contrato, na quantidade mínima de 2 (dois) 

aparelhos de 500 litros por local, objetivando garantir a manutenção das caracte-

rísticas e qualidade dos lanches;  

 

 Cálculo para fornecimento de lanche deve ser considerado em sua quantidade 

mensal, havendo possibilidade de aumento ou redução de acordo com atividades 

culturais sugeridas ou canceladas; 

 

 Os lanches deverão ser solicitados pela Contratante mediante cronograma mensal 

de fornecimento enviado por meio eletrônico até o dia 20 do mês anterior ao for-

necimento; 

 

 Necessidades de aumento de pedidos devem ser solicitados pela Contratante com 

até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para a entrega nas unidades solici-

tantes; 

 

 Necessidade de redução ou cancelamento de pedidos a Contratante compromete-

se a informar em até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

 

10 DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO (DEPARTAMENTO DE COMPRAS) 

 

O fornecedor, para fins de formalização da compra, deverá apresentar à área de 

Suprimentos da Poiesis os seguintes documentos: 

 

 Inscrição do CNPJ; 

 

 Contrato Social; 
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 Cópia do RG e CPF dos responsáveis legais da empresa; 

 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 

 Certidão de Inexistência de Débitos relativos às Contribuições Sociais; 

 

 Certificado de regularidade de situação com Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

 Dados Bancários da empresa; 

 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

 Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 

de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 

 

Pode ocorrer a solicitação de documentos complementares, que dependerá do previsto no 

termo de referência da contratação. 

 

 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2021 
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ANEXO I 

 
PROPOSTA “KIT LANCHE 01 e 02” – FÁBRICAS DE CULTURA E 

NÚCLEO LUZ 
 

 

KIT LANCHE 01 – Úmido 
 
 

 
 

Sugestão de Cardápio: 
 
Pães: Forma, Francês ou Carteira. 
 
Recheios: 
 
1) Presunto com queijo 
2) Queijo com requeijão 
3) Lombo canadense defumado com requeijão 
4) Peito de Chéster defumado com queijo 
5) Mortadela 
6) Queijo mussarela com queijo prato 
 
 
Sucos (Néctar de Frutas): Caju, Goiaba, Uva, Maracujá, Manga, Laranja e Pêssego 
Embalagem: Tetra Pack 200 Ml. 
 
Na falta de algum sabor, será substituído por suco disponível. 
 
 

Achocolatado Embalagem Tetra Pack 200 Ml. 
 
Doces: Biscoito (embalagem com 1 unidade doce ou salgada de acordo com a fábrica), 
Paçoca, Moranguete, Doce de Banana, Pé de Moleque. 
 
 
Fruta: Frutas da estação. 
 
Composição do kit: 1 lanche embalado em BOPP na Máquina Flow Pack com prazo de 
validade destacado, 1 Suco ou achocolatado 200Ml Tetra Pack, 1 Doce ou Fruta, ,1 
Guardanapo de papel. Todos os kits lanches devem ser acondicionados separadamente 
em sacos de papel. 
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KIT LANCHE 02 – Seco 
 
 

 
 

Sugestão de Cardápio: 
 
 
Biscoito Salgado: Peso de 24 á 30 gr. 
 
Sucos (Néctar de Frutas): Caju, Goiaba, Uva, Maracujá, Manga, Laranja e Pêssego 
Embalagem: Tetra Pack 200 Ml 
 
Na falta de algum sabor, será substituído por suco disponível. 
 
 

Achocolatado Embalagem Tetra Pack 200 Ml 
 
Biscoito Doce: Peso de 24 á 30 gr. 
 
 
Composição do kit: 1 Suco ou achocolatado 200Ml Tetra Pack, 1 Biscoito Salgado ou 
Biscoito Doce, 1 Guardanapo de papel. Todos os kits lanches devem ser acondicionados 
separadamente em sacos de papel. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


