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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

Requisição: 1706-21 
 

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 28 de dezembro de 2021 a 25 de janeiro de 2022, 

buscaremos propostas de orçamento para: 

 

Contratação de Serviços – Manutenção dos Geradores 
 
 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores 

de energia da Praça das Artes e Theatro Municipal de São Paulo. 

Modelos; 

Gerador 325 KVA - 220V Cummins Nta 855 G6 com autonomia de 04 

(quatro) horas  

Gerador 313 KVA - 380V Cummins OSL I G3 com autonomia de M (quatro) 

horas. 

- Emissão anual de documento de responsabilidade técnica (ART):  

- Ordem de serviço a cada manutenção com relatório fotográfico;  

- Disponibilizar agenda para realização de manutenção preventiva mensal 

com teste de carga em horário comercial estendido (das 06:30h às 17:00h). 

 - Atendimento ilimitado para manutenção corretiva com cobertura de 24 

(vinte e quatro) horas, com atendimento em até 02 (duas) horas do 

chamado; - Deverá possuir mão de obra técnica e qualificada para a execução 

dos serviços, devidamente uniformizada, e com equipamentos de proteção 

individual (EPIs).  

- Manutenção Preventiva Mensal: Verificação do nível dos fluídos; sistema de 

partida; proteções do motor; sistema de combustível; medição de tensão e 
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condições do eletrólito das baterias; revisão de fiações e conexões; testes dos 

sensores e simulação de defeitos; teste em vazio do equipamento; verificação 

do sistema de arrefecimento; verificação do sistema de coleta de ar; limpeza 

externa do gerador; avaliação da temperatura de Stand-by e pré 

aquecimento; avaliação de ruídos anormais do grupo; verificação de leituras 

do controlador; verificação das correias; aferição dos medidores; teste do 

carregador de baterias; simulação de situação de emergência; reaperto, 

revisão e verificação de contatos do jogo de chaves de comutação e avaliação 

de vazamentos e reaperto dos componentes.  

- Manutenção Preventiva Semestral - Geradores de emergência e 250 horas: 

Verificações conforme manutenção mensal; verificação do torque dos 

parafusos do motor; limpeza do respiro do cárter; substituição do óleo e 

filtro de óleo lubrificante; substituição de combustível e filtro de ar; 

verificação da temperatura de funcionamento do equipamento em carga; 

verificação do sistema de admissão de ar; verificação dos parâmetros da 

USCA em relação à rede onde está instalado; verificação das temporizações 

de partida, parada e transferência.  

- Manutenção Preventiva Anual: Verificações conforme manutenção 

semestral; substituição do fluído do radiador; limpeza do equipamento; 

avaliação da folga da turbina; engraxamento dos pontos lubrificados no 

alternador e motor; substituição de óleo lubrificante da bomba injetora; 

avaliação dos contatos e dispositivos do QTA e substituição de bateria. 

Contrato com vigência de 24 meses. 

 

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.) 
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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. 
 

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 Serviços / 1706 / Serviços de Manutenção dos
Geradores 
Recebimento de propostas prorrogado até o dia 25/01/2022

Contratação de Serviços / 1782 / Editoração Eletrônica 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de editoração
eletrônica.

Contratação de Serviços / 1726 / Restauro de Mármores 
Aguardamos propostas até o dia 21/01/2022

Retificado – Ato 019-21 / Contratação de Serviços de Empresa
Especializada em Serviços de Controle de Pragas para o Complexo
Theatro Municipal 
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Retificado – Ato 022-21 / Contratação de Serviços de Empresa
Especializada em Serviço de Manutenções em Elevadores de
Passageiros do Complexo Theatro Municipal 
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Ato 024-22 / Contratação de Serviços de Empresa Especializada no
Fornecimento de Insumos de Higiene e Sanitários 
Aguardamos as propostas até o dia 24/01/2022 
Esclarecimentos até o dia 20/01/2022

Retificado – Ato 017-21 / Contratação de Empresa Especializada em
Exploração Comercial e Administração de Bares, Restaurantes e
Congêneres para Permissão Onerosa de Uso do Restaurante e Bar do
Theatro Municipal de São Paulo 
Aguardamos as propostas até o dia 21/01/2022 
Esclarecimentos até o dia 19/01/2022

Ato 023-22 / Contratação de Serviços de Empresa Especializada em
Terceirização de Serviços de Recepcionista 
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Contratação de Serviços / 1707 / Tratamento Químico de Água Gelada 
Aguardamos propostas até o dia 20/01/2022





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2021 

https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Contratacao-de-Servicos-%E2%80%93-1706-Servicos-de-Manutencao-dos-Geradores.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Dispensa-de-selecao-de-fornecedor-RC-No1782-Editoracao-Eletronica..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Contratacao-de-Servicos-%E2%80%93-1726-Restauro-de-Marmores.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/019-Ato-Convocatorio-para-Empresa-especializada-no-controle-de-pragas..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Ato-022-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Servico-de-Manutencoes-em-Elevadores-de-Passageiros-do-complexo-Theatro-Municipal-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Ato-024-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empresa-Especializada-no-Fornecimento-de-insumos-de-Higiene-e-Sanit%C3%A1rios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retificado-017-Ato-Convocatorio_RESTAURANTE-E-BAR.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Ato-023-22-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Servi%C3%A7o-de-Empresa-Especializada-em-Terceiriza%C3%A7%C3%A3o-de-Servi%C3%A7os-de-Recepcionista..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Contrata%C3%A7ao-de-Servi%C3%A7os-1707-Tratamento-Qu%C3%ADmico-de-Agua-Gelada.pdf
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 RC 1706 – CONTRATAÇAO DE SERVIÇO – MANUTENÇAO DOS GERADORES 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

24 MESES 

Empresa Vencedora 
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS 
EIRELI 

R$ 1.150,00 R$ 27.600,00 

 EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUÇÕES EM 
ENERGIA LTDA 

R$ 1.436,00 R$ 34.464,00 

 HERCULES GERADORES ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA 

R$ 1.440,00 R$ 34.560,00 

 TECNERG GERACAO E TRANSFORMACAO DE 
ENERGIA LTDA 

R$ 4.200,00 R$ 100.800,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Leticia Moura 

Período de Divulgação: 28/12/2021 a 25/01/2022 

 
Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de 
energia da Praça das Artes e Theatro Municipal de São Paulo. 

Modelos; Gerador 325 KVA - 220V Cummins Nta 855 G6 com autonomia de 04 
(quatro) horas Gerador 313 KVA - 380V Cummins OSL I G3 com autonomia de 
M (quatro) horas. 

- Emissão anual de documento de responsabilidade técnica (ART):- Ordem de 
serviço a cada manutenção com relatório fotográfico;- Disponibilizar agenda para 
realização de manutenção preventiva mensal com teste de carga em horário 
comercial estendido (das 06:30h às 17:00h). - Atendimento ilimitado para 
manutenção corretiva com cobertura de 24 (vinte e quatro) horas, com atendimento 
em até 02 (duas) horas do chamado; - Deverá possuir mão de obra técnica e 
qualificada para a execução dos serviços, devidamente uniformizada, e com 
equipamentos de proteção individual (EPIs). - Manutenção Preventiva Mensal: - 
Manutenção Preventiva Semestral- Manutenção Preventiva Anual: Contrato com 
vigência de 24 meses. 

 



 

 

Do Jugamento das Propostas: 

Conforme regulamento de compras da Sustenidos Organizaçao Social de Cultura, o mesmo pode ser baixado 
no link https://theatromunicipal.org.br/pt-br/compras-e-contratacoes/ 

Art. 14 - No julgamento das propostas para aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, serão 
considerados os seguintes critérios: 

Art. 15 - A melhor oferta será considerada a que resultar em menor custo para a organização, sendo este 
calculado pela verificação e comparação do somatório dos critérios acima. 

§ 1º - Sempre que possível, deverá ser dada preferência à proposta que apresentar o menor preço, no caso de 
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, devendo este critério ser utilizado no caso de empate. 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


