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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – CAFETERIA BVL NOV/2016 

SP LEITURAS-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA 
BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS 

ANEXO II 
 

REGULAMENTO BÁSICO DA CAFETERIA 
 

O presente regulamento básico da cafeteria da Biblioteca Parque Villa-Lobos visa a segurança, 
higiene, harmonia, estética e preservação do patrimônio da Biblioteca Parque Villa-Lobos. 
Além desse regulamento básico da cafeteria, deverão ser respeitados todos os itens do Ato 
Convocatório, anexos e demais documentos que o compõem.  
 
1. OBJETIVO  
O objetivo da cafeteria é oferecer serviços e produtos de qualidade, adequados ao padrão da 
instituição e às especificidades das atividades propostas pela Biblioteca Parque Villa-Lobos. O 
conceito da cafeteria deve ter uma relação direta com a promoção da Biblioteca Parque Villa-
Lobos e deve contemplar seu público em toda sua heterogeneidade.  
2. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO  
2.1. A Contratada deverá abrir regularmente e necessariamente nos dias de funcionamento da 
Biblioteca.  
2.2. A Biblioteca funciona de terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h30 às 18h30. O 
horário de funcionamento poderá ser alterado a critério SP Leituras. No Contrato de Gestão 
03/2016 com a Secretaria de Estado da Cultura é previsto o fechamento da biblioteca nos 
seguintes dias: 1º dia do ano, 24, 25 e 31 de dezembro, Terça-feira de Carnaval.  
2.3. A SP Leituras poderá solicitar o funcionamento da cafeteria em caráter excepcional, 
inclusive durante alguns eventos noturnos e às segundas feiras, para eventos próprios ou de 
terceiros. A data e horário serão informados com antecedência mínima 5 (cinco) dias, estando 
a contratada obrigada a abrir a cafeteria e prestar seus serviços normalmente.  
2.4. Será cobrada multa diária de 1 (um) salário mínimo quando houver interrupção do 
funcionamento da cafeteria, salvo casos de força maior, comprovados e aceitos pela SP 
Leituras.  
3. ORGANIZAÇÃO  
3.1. A instalação da cafeteria será destinada unicamente à contratada, a qual desenvolverá 
suas atividades comerciais, previstas em sua proposta e aceitas pela SP Leituras, sendo 
vedadas outras atividades, mesmo que previstas em seu contrato social, salvo autorização 
prévia por escrito da contratante. Do mesmo modo, a contratada não poderá alterar nem 
expandir a tipologia dos produtos a serem comercializados sem autorização prévia da SP 
Leituras.  
3.2. No Alvará de funcionamento e localização da cafeteria deverão constar as mesmas 
atividades deste Contrato.  
3.3. Todos os funcionários da cafeteria deverão estar devidamente uniformizados sendo 
vedada a permanência dos mesmos sem uniforme no atendimento ao público.  
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3.4. A cafeteria se destinará, unicamente, de forma contínua e ininterrupta, ao desempenho 
das atividades previstas no contrato de arrendamento, sendo vedada qualquer outra 
atividade, mesmo que exercida simultaneamente com as previstas, salvo se a SP Leituras o 
permitir expressamente.  
3.5. A Contratada pagará à SP Leituras pela ocupação do espaço destinado à cafeteria, nos 
termos e condições estabelecidos no contrato de arrendamento.  
3.6. Não será permitido ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, o espaço arrendado à 
contratada, nem emprestar ou alugar a cafeteria, no todo ou em parte, ou sob qualquer forma 
permitir a terceiros o uso destas, ainda que seja para a mesma finalidade.  
3.7. A Contratada não poderá explorar o espaço para receber eventos próprios, salvo 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.  
4. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
4.1. A limpeza, retirada de detritos, manutenção e conservação da cafeteria, serão de 
responsabilidade da Contratada.  
4.1.1. Os detritos provenientes da cafeteria deverão ser diariamente acondicionados em sacos 
plásticos, retirados e colocados em local a ser definido pela SP Leituras e conforme sua 
orientação e critérios de coleta seletiva, baseados na Legislação Municipal.  
4.1.2. O acondicionamento do lixo produzido pela cafeteria deve ser feito em recipientes 
apropriados – sacos plásticos próprios para este fim – devidamente fechados. O 
acondicionamento de perfuro-cortantes (vidros, garrafas quebradas e outros) deverá ser feito 
de forma separada e com a devida proteção, a fim de evitar acidentes na coleta e no 
transporte.  
4.1.3. A contratada deverá observar, no que couber, a Lei n.º 12.187/2009 (Política Nacional 
sobre Mudança do Clima), Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a IN n.º 
1/2010 da SLTI/MPOG (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dá outras providências), na execução dos serviços.  
4.2. Caberá à Contratada providenciar trimestralmente a dedetização e desinfecção completa 
do espaço objeto da Permissão Onerosa de Uso, consultando previamente a SP Leituras sobre 
a data e horário do serviço. A empresa que executar este serviço deverá estar credenciada 
junto aos órgãos reguladores;  
4.3. A Contratada deverá providenciar com a empresa de telefonia de sua escolha a instalação 
de uma linha telefônica independente para o seu uso e pagamento.  
4.4. Durante a vigência do Contrato de Arrendamento, fica a Contratada obrigada a:  
4.4.1. Reparar todos os danos causados pela própria Contratada, seus funcionários ou 
prepostos aos bens móveis e imóveis ou a terceiros.  
4.4.2. Responder civilmente e criminalmente, por todos os prejuízos, perdas e danos, que por 
si, seus funcionários ou prepostos causarem à SP Leituras ou a terceiros.  
4.4.3. Observar por si, seus funcionários e prepostos todas as disposições legais e 
regulamentares que se relacionem com a utilização do espaço objeto da Permissão Onerosa de 
Uso.  
4.4.4. A contratada deverá comunicar à SP Leituras as visitas de manutenção (elétrica, telefone 
etc.) e o estado geral de conservação, degradação do piso, pintura em geral, para 
acompanhamento.  
4.4.5. A contratada não poderá estocar nas dependências da cafeteria qualquer material 
combustível e/ou explosivo, tais como gasolina, pólvora, álcool, benzina, gás e outros afins.  
4.4.6. A contratada terá que providenciar seguro contra incêndio, danos elétricos, e, 
responsabilidade civil válido durante todo o período do contrato.  

mailto:contato@spleituras.org


                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                                                                                    

 3 
  
 Rua Faustolo, 576 – Água Branca • 01301-100 • São Paulo – SP • +55 11 3155.5444 • contato@spleituras.org • 
www.spleituras.org.br 

4.4.7. A contratada deverá permitir que a equipe técnica da SP Leituras faça visitas técnicas ao 
espaço da cafeteria, para verificar seu estado geral de conservação, solicitando eventuais 
consertos ou outras ações de manutenção que julgar necessárias.  
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
5.1. Pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, cabendo-lhe, também, 
o pagamento de tributos que recaiam sobre os serviços que prestar.  
5.2. Manter o espaço arrendado e seus equipamentos em perfeito estado de conservação, 
segurança, higiene e asseio, de forma a preservá-lo e restituí-lo na mais perfeita ordem.  
5.3. Legalizar qualquer serviço que for necessário junto aos órgãos federais, estaduais ou 
municipais, bem como às concessionárias de serviços públicos.  
5.4. Solicitar prévia autorização, por escrito, da SP Leituras para executar qualquer reparo, 
modificação ou benfeitoria na área contratada.  
5.5. Atender por sua conta, risco e responsabilidade, no que se refere à cafeteria, toda e 
qualquer intimação e exigência das autoridades municipais, estaduais e federais relativas à 
saúde, higiene, segurança, silêncio, ordem pública, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
respondendo integralmente pelas multas e penalidades decorrentes de sua inobservância.  
5.6. Cumprir códigos, normas e regulamentos pertinentes à atividade que desempenhará.  
5.7. Zelar para que seus funcionários, que lidem diretamente com o público consumidor, sejam 
educados e tenham boa apresentação pessoal, e recebam treinamentos periódicos, a fim de 
que seja mantida uma imagem favorável da Biblioteca, tendo esta o direito de solicitar o 
afastamento de qualquer preposto ou funcionário cuja permanência for julgada inconveniente.  
5.8. Não fazer uso de alto-falante, receptor de televisão ou rádio, ou de outro meio de difusão 
de som, salvo com expressa autorização da SP Leituras.  
5.9. Observar e respeitar a capacidade de carga elétrica prevista para a cafeteria. As condições 
deverão ser avaliadas no ato da vistoria.  
5.10. Não colocar nenhum toldo, cartaz, letreiro, faixa, bandeira, estandarte ou elemento 
promocional na fachada do prédio, salvo com autorização escrita da SP Leituras. O projeto de 
Programação Visual da cafeteria deverá ser aprovado pela SP Leituras, inclusive posteriores 
alterações.  
5.11. Exercer sua atividade diariamente, de acordo com o horário previsto no item 2 deste 
Regulamento.  
5.12. Armazenar, estocar ou guardar na cafeteria somente os produtos e mercadorias 
destinadas a serem nela comercializados diretamente.  
6. BENFEITORIAS  
6.1. A realização de quaisquer intervenções e/ou benfeitorias no imóvel dependerá sempre de 
prévia autorização, por escrito, da SP Leituras, dos órgãos de preservação do patrimônio 
quando necessário, e se incorporará ao imóvel, sem que caiba qualquer indenização à 
Contratada. As propostas de intervenção serão apresentadas mediante projeto de arquitetura 
detalhado e memorial descritivo.  
6.2. Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis instalados ou fixados, de propriedade da 
contratada e destinados ao uso da cafeteria deverão ser listados e apresentados à SP Leituras, 
que os registrará para controle de potência e demanda de energia.  
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7. DISCIPLINA  
7.1 As normas de disciplina, obrigações e restrições estabelecidas neste Regulamento são 
aplicáveis à Contratada, seus funcionários, prepostos, firmas contratadas como prestadoras de 
serviços e demais pessoas envolvidas com a prestação de serviços da contratada.  
7.2. Todos os reparos necessários à conservação dos espaços da cafeteria, solicitados pela SP 
Leituras, deverão ser executados de imediato pela Contratada, às suas expensas.  
7.3. Caso os reparos solicitados não sejam executados nos prazos definidos pela SP Leituras, 
será imputada multa de um salário mínimo por dia de atraso, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado e aceito pela contratante.  
7.4. É dever da contratada e de seu pessoal, quando do funcionamento da cafeteria:  
7.4.1. Cooperar com a SP Leituras para o bom funcionamento da cafeteria, de acordo com os 
objetivos para o qual ela foi instalada.  
7.4.2. Manter a ordem e a compostura adequada ao ambiente.  
7.4.3. Dispor de conhecimentos sobre a Biblioteca Parque Villa-Lobos para prestação de 
informações, quando solicitadas. Os conhecimentos básicos sobre a Biblioteca Parque Villa-
Lobos serão repassados à contratada e seus funcionários.  
7.5. Na cafeteria são expressamente vedados:  
7.5.1. A utilização de alto-falante e/ou congêneres que produzam som ou ruídos prejudiciais 
ao funcionamento da Biblioteca Parque Villa-Lobos.  
7.5.2. A guarda ou depósito de produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos ou de 
forte odor.  
7.5.3. A cocção de alimentos, com utilização de equipamentos alimentados a gás, bem como 
através de frituras, churrascos ou quaisquer outros preparos que gerem forte odor.  
8. SEGURANÇA  
A segurança do espaço utilizado diretamente pela cafeteria é de responsabilidade da 
contratada;  
9. CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS  
A carga e descarga de material e suprimento para a cafeteria por veículo leve ou pesado será 
realizada pela portaria localizada à Av. Queirós Filho, 1205 em horário determinado pela SP 
Leituras e observadas as disposições legais de tráfego e de acesso ao Parque.  
10. DISPOSIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES  
10.1. A Contratada obriga-se a preservar e promover a Biblioteca Parque Villa-Lobos em todas 
as oportunidades e por todos os meios ao seu alcance, sendo parceira sempre que possível nas 
atividades da SP Leituras.  
10.2. O presente Regulamento Básico aplica-se à Contratada, aos funcionários das empresas 
prestadoras de serviços, seus empregados, prepostos ou representantes.  
10.3 A SP Leituras poderá cancelar a venda de toda e qualquer mercadoria ou produto julgado 
inconveniente ao interesse público e à imagem da instituição.  
10.4. Será aberto pela SP Leituras um Livro de Ocorrências, onde serão feitas, pelas partes 
interessadas, anotações relacionadas com o funcionamento da cafeteria. Após cada anotação,  
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a parte interessada tomará conhecimento do relatado, datando e assinando o livro, que terá 
páginas numeradas sequencialmente e vigorará até o término do período do contrato. Este 
livro de ocorrências permanecerá na sala de administração da Biblioteca Parque Villa-Lobos.  
10.5. Os funcionários da SP Leituras terão descontos nos serviços e produtos da cafeteria.  
10.6. Caberá à Contratada requerer para a cafeteria o Termo de Licença de Funcionamento 

Sanitário, modalidade Certificado de Inspeção Sanitária B (CIS B), conforme disposto na 

Resolução SMG nº 693, de 17/08/2004 prazo para a regularização será de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período                          
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