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Processos em Andamento
Acompanhe aqui os processos que estão em andamento pelo Núcleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Prorrogação – Ato 027-22 / Credenciamento de Fornecedores – Projeto
Arquitetura 
Aguardamos propostas até o dia 30/03/2022 
Esclarecimentos até o dia 28/03/2022

Contratação de Serviços / 2177 / Músico Extra – Trompetista 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de músico extra –
trompetista.

Aquisição de Produto / 2151 / Adesivos Personalizados 
Aguardamos propostas até o dia 14/03/2022

Aquisição de Produto / 2224 / Material para Limpeza e Higienização de
Figurinos 
Aguardamos propostas até o dia 14/03/2022

Aquisição de Produto / 2180 / Fita de Marcação 
Aguardamos propostas até o dia 11/03/2022

Aquisição de Produto / 2250 / Acessórios Musicais 
Aguardamos propostas até o dia 14/03/2022

Aquisição de Produto / 2251 / Material de Pintura 
Aguardamos propostas até o dia 14/03/2022

Aquisição de Produto / 2141 / Piso Granito 
Aguardamos propostas até o dia 17/03/2022

Contratação de Serviços / 2231 / Artista 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de artista.

Contratação de Serviços / 2230 / Artista 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de artista.

Contratação de Serviços / 1881 / Sarau Novos 22 –  Sarau do Binho 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o Sarau Novos 22 – Sarau do
Binho.

Aquisição de Produto / 2148 / Louças Sanitárias 
Aguardamos propostas até o dia 11/03/2022
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

Ato Convocatório 027-22 Credenciamento de Empresas Especializadas em Elaboração de 

Projetos de Arquitetura e Coordenação de Projetos Complementares 

 

EMPRESAS CLASSIFICADAS  

HERENU + FERRONI ARQUITETOS LTDA 

METRO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 

TAPERA FD SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA 

MIGUEL GOES - ARQUITETURA E DESIGN LTDA. 

METROPOLE ARQUITETOS LTDA 

BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS LTDA 

MBM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 

 

Nome da Área Solicitante do Processo: Arquitetura 

Período de Divulgação: 14/02/2022 a 30/03/2022 

 
Descrição: 

Item Descrição 

 1 Credenciamento de empresas para prestação de serviços técnicos 
especializados na elaboração de Projetos de Arquitetura visando suprir as 
demandas geradas pelas edificações que compõem o Complexo Theatro 
Municipal de São Paulo.  
 
Os projetos serão contratados posteriormente ao credenciamento, por demanda 
e menor preço, conforme procedimento descrito na Seção V do Regulamento 
para Aquisição de Bens e para a Contratação de Obras e Serviços, disponível 
em http://www.sustenidos.org.br/wp-content/uploads/2020/01/Regulamento-de-
Compras-17-09-2019.pdf. 
 
Os trabalhos poderão compreender a elaboração de: 

● Levantamento cadastral; 
● Projeto de arquitetura, de leiaute de espaços administrativos, restauro 

luminotécnica, acústica, climatização, elétrica, hidráulica e estrutura; 
● Laudos técnicos relacionados à Projetos de Arquitetura e projetos 

complementares; 
● Coordenação e compatibilização dos projetos complementares, com 

elaboração dos projetos incluídos no contrato. 



 

 

 
Os projetos poderão compreender estudo preliminar, anteprojeto, projeto de 
aprovação em órgãos públicos, projeto básico ou projeto executivo, podendo 
contemplar também Memoriais Descritivos, Planilhas quantificada e de preços e 
Cadernos de Encargos. 

 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. 

 
Conforme Ato Convocatório o critério de classificação e credenciamento das 3 empresas será técnico 
seguindo os critérios abaixo: 
 
Para RRTs - quantidade e qualidade em cada uma das 5 (cinco) categorias 
- Sendo para cada unidade com área maior ou igual a 5.000m2 - 1 pontos até o limite de 10 pontos 
- Sendo para cada unidade com área entre 1.000m2 e 5.000m2- 0,5 pontos até o limite de 10 pontos 
  
Para Portfolio/Curriculum - tempo de experiência do responsável técnico e coordenador mínimo de 10 anos - 
10 pontos. Para cada ano adicional - 1 ponto até o limite de 20 pontos 
 
A pontuação total seguirá a seguinte tabela: 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
RRTs - projetos completos de arquitetura  
 

20 pontos 

RRTs - projetos completos adequação acessibilidade 
 

20 pontos 

RRTs - projetos em edifícios históricos 
 

20 pontos 

Portfolio/Curriculum do escritório de arquitetura / responsável técnico 
 

20 pontos 

Portfolio/Curriculum dos escritórios complementares / responsáveis técnicos 
 

20 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 PONTOS 
 

 

Núcleo de Suprimentos 
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