
 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Requisição: 2672 

 
 

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 14 de abril de 2022 a 18 de abril de 2022 receberemos propostas de 

orçamento para: 

 

 

Contratação de serviço – Contratação de audiodescrição  

Descrição/Especificações: 

Item Descrição 

1 CONTRATAÇÃO DE AUDIODESCRIÇÃO PARA AS ÓPERAS: "CAFÉ", "AIDA", "O CAVALEIRO DA 

ROSA", "AMOR DAS TRES LARANJAS" E "A DONZELA DO OESTE" 

 

Contratação do serviço de: Elaboração de roteiro de audiodescrição; Narração em cabine por dois 

audiodescritores; Consultoria de pessoa com deficiência visual; Suportes para recepção e orientação ao 

público com deficiência visual; Locação de cabine, monitores de TV e equipamento de filmagem, 

equipamentos de audiodescrição (central do intérprete, fones e receptores); Elaboração de convite e 

divulgação do evento junto ao público com deficiência visual; Registro fotográfico da sessão com 

publicação das fotos com audiodescrição. 

 

 

 

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@theatromunicipal.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. 



 

 

 

Comprador dedicado: Raphael Lemos 

E-mail: raphael.lemos@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2071 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 

mailto:raphael.lemos@theatromunicipal.org.br
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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 / 2672 / Audiodescrição 
Aguardamos propostas até o dia 19/04/2022

Aquisição de Produto / 2348 / Webcam 
Aguardamos propostas até o dia 22/04/2022

Aquisição de Produto / 2413 / Apoio Ergonômico para os Pés 
Aguardamos propostas até o dia 25/04/2022

Aquisição de produto / 2660 / Impressão de Envelopes 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de produto / 2666/ Livro Opera Café 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 2482 / Aspirador de Pó 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 2481 / Acessórios Cirúrgicos 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 2424 / Kit de Costura 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 2423 / Lupa Conta Fios 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 1757 / Datalogger 
Aguardamos propostas até o dia 20/04/2022

Aquisição de Produto / 2532 / Computador 
Aguardamos propostas até o dia 25/04/2022

Contratação de Serviços / 2522 / Teste de Estanqueidade de Tubulações
de Gás 
Aguardamos propostas até o dia 25/04/2022

Contratação de Serviços / 2507 / Monitoramento de Sistema de
Consumo de Energia Elétrica 
Aguardamos propostas até o dia 28/04/2022





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2022 

https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/2-Divulgacao-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-produto-%E2%80%93-Tapete-Higienico-2348.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-produto-%E2%80%93-Tapete-Higienico-2348.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-produto-%E2%80%93-Tapete-Higienico-2348.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2413-Apoio-ergonomico-para-os-pes.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-produto-%E2%80%93-2660.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-produto-2666.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2482-aspirador-de-po.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2481-acessorios-cirurgicos.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2424-Kit-de-costura.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2423-Lupa-conta-fios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-1757-Datalogger.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Aquisicao-de-Produto-2532-Computador..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Contratacao-de-Servicos-2522-Teste-de-Estanqueidade-de-Tubulacoes-de-Gas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Contratacao-de-Servicos-2507-Monitoramento-de-Sitema-de-Consumo-de-Energia-Eletrica.-1.pdf
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

CONTATAÇÃO DE SERVIÇO - AUDIODESCRIÇÃO 

 

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR  

EMPRESA VENCEDORA VER COM PALAVRAS AUDIODESCRICAO LTDA R$   36.400,00 

 MARISA PRETTI FERREIRA 04007723885 R$   47.217,00 

 GERA ACESSO E DIALOGO LTDA R$   65.600,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Amanda Araujo Morais 

 

Descrição: Contratação de audiodescrição para as óperas: "Café", "Aida", "O Cavaleiro Da Rosa", "Amor Das 

Tres Laranjas" e "A Donzela Do Oeste" 

Período de Divulgação: 14/04/2022 a 18/04/2022. 

 

Necessidade Institucional: 

Contratação do serviço de: Elaboração de roteiro de audiodescrição; Narração em cabine por dois 

audiodescritores; Consultoria de pessoa com deficiência visual; Suportes para recepção e orientação ao público 

com deficiência visual; Locação de cabine, monitores de TV e equipamento de filmagem, equipamentos de 

audiodescrição (central do intérprete, fones e receptores); Elaboração de convite e divulgação do evento junto 

ao público com deficiência visual; Registro fotográfico da sessão com publicação das fotos com audiodescrição. 

 

Do Enquadramento das Demandas ao Regulamento de Compras/Contratações: 

 

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 


