
 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Requisição: 1947-22 

 
 

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 04 de fevereiro de 2022 a 08 de fevereiro de 2022 receberemos 

propostas de orçamento para: 

 

 

Contratação de Serviços –  Locação de Palco 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 1 Locação de palco e cobertura para Evento em Área Externa Da Praça Das Artes  (Show Dona 

Onete) 

Considerar equipe para montagem e desmontagem 

Considerar 1 técnico para acompanhar o material em todo período descrito 

Locação De Palco: 

Estrutura Provisória Em Área Externa Local: 

Praça Das Artes Período De Locação: 09 A 11/02/2022 09/02 

- Montagem Palco ( Palco E Cobertura Devem Estar Montados Até O Fim Do Dia) 

- Desmontagem 11/02/2022 Após O Show, Aprox. 22h 

- Palco Medindo: Aprox. 10,00 X 10,00 X 0,60m ( 0,60m Altura) 

- Cobertura Em Estrutura De Box Truss, Medindo 12,00 X 12,00 X 6,00m De Altura (Deixando Vão 

Livre mínimo De 5m) 

- Mínimo De 4 Travessas Horizontais De Box Na Estrutura Da Cobertura Para Fixação De Equipamento 

De Som E Luz. 

- Prever Fixação, Contraventamento E Ancoragem Da Estrutura Através De Lastros E De Forma 

Independente, Sem Fixação Ao Solo Ou Ao Edifício . 

- Prever Rampa De Acessibilidade Para O Palco. 

- 1 House Mix Com Cobertura Aprox. 3,00 X 2,00m 



 

 

- 1 Camarim De Apoio Coberto Aprox. 3,00 X 3,00m 

- Emitir A.R.T Pelo Período De Instalação 

 

 

 

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 

 

Os interessados deverão encaminhar proposta em papel timbrado da empresa com endereço, telefone, fax, nome e 

assinatura do responsável pelo orçamento ao Núcleo de Compras, (compras@sustenidos.org.br), 

 

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. 



 

 

 
Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis até a data de entrega de todos os bens e materiais 
comprados. 
 
As propostas serão criteriosamente selecionadas com base na idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na 

prestação dos referidos serviços, possibilidade de atendimento de urgência e menor custo. 

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

Todos os documentos desta divulgação bem como a proposta vencedora farão parte integrante da contratação. 

 

Analista Dedicado: Paulo Henrique Rissieri 

E-mail: paulo.rissieri@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2171 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 
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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 / 1947 / Locação de Palco  
Aguardamos propostas até o dia 08/02/2022

Aquisição de Produto / 1897 / Tapetes Higiênicos 
Aguardamos propostas até o dia 07/02/2022

Aquisição de Produto / 1940 / Máscaras Cirúrgicas e PFF2 
Aguardamos propostas até o dia 08/02/2022

Contratação de Serviços / 1868 / Instalação de Internet para as Escolas 
Recebimento de propostas prorrogado até o dia 04/02/2022

Contratação de Serviços / 1906 / Retífica para Motobomba 
Aguardamos propostas até o dia 07/02/2022

Aquisição de Produto / 1629 / Fogões Elétricos 
Aguardamos propostas até o dia 07/02/2022

Aquisição de Produto / 1630 / Forno Elétrico 
Aguardamos propostas até o dia 07/02/2022

Contratação de Serviços / 210 / Fabricação de Púlpito 
Aguardamos propostas até o dia 14/02/2022

Contratação de Serviços / 1882 / Fabricação de Corrimãos para as
Escadas do Theatro Municipal de São Paulo 
Aguardamos propostas até o dia 18/02/2022

Contratação de Serviços / 1941 / Impressões de Projetos 
Aguardamos propostas até o dia 11/02/2022

Aquisição de Produto / 1904 / Ventiladores 
Aguardamos propostas até o dia 08/02/2022

Contratação de Serviços / 1861 / Substituição do Disjuntor em Cabine
Primária 
Aguardamos propostas até o dia 14/02/2022

Contratação de Serviços / 1841 / Built do Sistema de Cortinas Corta Fogo
do Theatro Municipal  
Aguardamos propostas até o dia 18/02/2022





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2022 
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

 

LOCAÇÃO DE PALCO 

 

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR  

EMPRESA VENCEDORA VIATV EVENTOS LTDA. R$ 28.800,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Jonas Soares 

 
Descrição: Locação de palco e cobertura paara evento na Praça Das Artes 
Período de Divulgação: 04/02/2022 a 08/02/2022. 

Necessidade Institucional: 
Locação de palco e cobertura para evento em area externa da Praça Das Artes, show da Dona Onete. 

Do Enquadramento das Demandas ao Regulamento de Compras/Contratações: 
Para o processo em questão foram acionadas as seguintes empresas: 

Armazém da Luz, Só Palco e Comercial Feeling. Porem, apenas as empresas listadas na requisição 
apresentaram propostas satisfatórias. Seguiremos conforme enquadramento da demanda: 

ART. 9º - consiste o pedido de cotação em modalidade de seleção de fornecedores, por meio da qual é feita 
tomada de preços junto a pelo menos 3 (três) fornecedores, quando o valor dos bens a serem adquiridos, ou dos 
serviços ou obras a serem contratados for inferior a r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou exigirem a contratação 
pelo regime de emergência, nos termos do § primeiro do art. 6º deste regulamento.  

§1º - Quando não for possível realizar o número de cotações estabelecido no ‘caput’ do presente art., ou, ainda, 
na hipótese de contratação em regime emergencial, a diretoria requisitante, em conjunto com a diretoria 
executiva, poderá autorizar a contratação com o número de cotações que houver, mediante justificativa escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


