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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

Requisição: 1360-21 
 

Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da Organização 

Social de Cultura “SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA”, decreto nº. 50.611, de 30 de 

março de 2006, divulgamos que no período de 25 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, 

buscaremos propostas de orçamento para: 

  

Contratação de Serviços – Limpeza das Cortinas do Theatro Municipal 
 
 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 1 Prestação de Serviço de limpeza das cortinas do TMSP  

Prestar continuidade no serviço de lavagem a seco das cortinas do Theatro 

Municipal de São Paulo, iniciado em fevereiro de 2021, em lavanderia 

especializada.  

O Valor deverá ser apresentado de acordo com o levantamento das peças a 

serem lavadas e verificação da metragem total. Previsão de 64 peças de 2x6 

metro (Quantidade e metragem deverão ser confirmadas Visita Técnica). 

A contratada deverá retirar as cortinas, respeitando a organização e 

catalogação das peças, com o objetivo de evitar contratempos no término da 

lavagem, executando pequenos reparos nos tecidos das cortinas e 

preservando a qualidade estética das peças, assim como os possíveis reparos 

nos trilhos. Após o término da lavagem, a contratada entregará as cortinas 

devidamente armazenadas, respeitando a catalogação indicada na retirada, 

além de efetuar as instalações em seus devidos locais indicados pelo setor de 

Infraestrutura e Patrimônio. Durante o período de lavagem, a Contratante, 

poderá solicita, a qualquer momento, testagem em uma das cortinas, antes da 

liberação de todas as demais, garantindo a qualidade e viabilidade do serviço 

prestado pela contratada. 
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Condições Comerciais 

1. Condições comerciais 

 Discriminar o valor unitário e o valor total da proposta 

 Impostos e taxas incidentes 

 Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 

 Prazo de Validade do produto/serviço 

 Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.) 
 

2. Condições gerais da proposta 

 Prazo de entrega (dias úteis) 

 Prazo de validade da proposta 

 Condições de pagamento (Boleto / Depósito Bancário) 

 Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 

 Prazo de Validade do produto/serviço 
 Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.) 

 
Identificada má qualidade do material/serviço entregue pela empresa fornecedora, essa se obriga a efetuar a 

substituição total do material/serviço em prazo não superior a 10 (dez) dias.  

Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o descritivo do presente documento 

 

A Organização entrará em contato com as empresas que tenham o perfil desejado para contratação dos 

serviços.  

 

Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na prestação dos referidos serviços, 

possibilidade de atendimento de urgência e menor custo.  

Na proposta a deverá constar a descrição clara e precisa do objeto do presente processo, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

 

Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos, diretos ou indiretos relacionados 

com o fornecimento do objeto, como por exemplo: transportes, fretes, seguros, etc.  

 

Poderão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 
 
 

Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apresentação, de cópia dos seguintes 
documentos atualizados: 
 

Contrato Social e última alteração, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
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Todos os documentos desta divulgação bem como a proposta vencedora serão parte integrante da 
contratação. 

 

Comprador: Leandro Ribeiro Cunha 

E-mail: compras@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2110 ramal 2144 
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Processos em Andamento
Acompanhe aqui os processos que estão em andamento pelo Núcleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Contratação de Serviço / 1360 / Limpeza das Cortinas do Theatro
Municipal 
Aguardamos as propostas até o dia 15/12/2021

Aquisição de produto / 1289 / Material de Informática 
Aguardamos as propostas até o dia 26/11/2021

Aquisição de produto / 1291 / Material de Informática SSD 
Aguardamos as propostas até o dia 26/11/2021

Contratação de Serviço / 1350 / Lavanderia 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Aquisição de produto / 1355 / Luvas de Algodão 
Aguardamos as propostas até o dia 26/11/2021

Aquisição de produto / 1351 / Luvas 
Aguardamos as propostas até o dia 26/11/2021

Aquisição de produto / 1325 / Vaso de Feltro 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Contratação de Serviço / 769 / Seguro de Equipamentos 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Aquisição de Produto / 1345 / Álcool em Gel Refil para Dispenses 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Aquisição de produto / 1326 / Colete Refletivo, Modelo Brigada de
Incêndio 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Aquisição de produto / 1290 / Renovação de pacote Adobe 
Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021

Prorrogação de Prazo / Ato 016-21 / Contratação de Empresa
Especializada de Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção e
Conservação de Sistemas e Equipamentos Prediais 





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2021 

https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Contrata%C3%A7ao-de-Servi%C3%A7o-%E2%80%93-1360-Limpeza-das-Cortinas-do-Theatro-Municipal..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1289-Materiais-de-Inform%C3%A1tica..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1291-Materiais-de-Inform%C3%A1tica-SSD..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Servi%C3%A7o-1350-Lavanderia-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1355-luvas-de-algod%C3%A3o.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1351-luvas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-Vaso-de-Feltro.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Servi%C3%A7o-769-Seguro-de-Equipamento-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1345-%C3%81lcool-em-Gel-Refil-para-Dispenses.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1326-Colete-Refletivo-Modelo-Brigada-de-Inc%C3%AAndio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-1290-Renova%C3%A7%C3%A3o-de-pacote-Adobe.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Prorrogacao-de-prazo-Ato-016-21-Manuten%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
javascript:;


 

 

 
 

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 1360 – CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS – LIMPEZA, LAVAGEM E INSTALAÇAO DAS CORTINAS DO 

THEATRO MUNICIPAL 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora LAVANDERIA ANTARES LTDA R$ 6.210,00 

 LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA  R$ 8.889,35 

 IGOR SEIJI SUMIDA  R$ 17.060,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Johnny Rodrigues 

Período de Divulgação: 25/11/2021 a 15/12/2021 

 
Descrição: Prestação de serviços de limpeza, lavagem e instalação das cortinas do Theatro Municipal de São 
Paulo. 

 
 Para os serviços de lavagem: 
- 52 cortinas em tecido de veludo com metragem total aproximada de 207 Metros lineares. 
Lavagem a seco com sistema ultrassônico para eliminar bactérias e ácaros, além dos produtos qualificados 
para o veludo, proporcionando uma lavagem eficaz. 
 
Para instalação: 
- 64 peças com aproximadamente 179,18 Metros lineares lavadas no Theatro para instalação  e mais as 52 
acima que serão lavadas, totalizando 116 cortinas e aproximadamente 387 metros  lineares a serem 
instaladas. 
Com cada cortina instalada com manutenção preventiva (lubrificação e reforço dos trilhos se necessário). 

  

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


