
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Reguisicão: 1237-21 

n THEATRO 
MUNICIPAL 

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 15 de Novembro de 2021 a 16 de Novembro de 2021 receberemos 

propostas de orçamento para: 

Contratação de Serviços - Compra de Instrumentos de Percussão 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 1 Compra de Gongo de 20" ou 30" (Polegadas) com Suporte, da Marca "Metalgeorg" para a 

OSM. O instrumento precisa ser entregue até 22/11, pois será utilizado no programa NOVOS 

MODERNISTAS 4 que terá inicio em 23/11. 

Condicões Comerciais 

1. Condições comerciais 

• Discriminar o valor unitáno 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 

n THEATRO 
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• 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 
j comprados. 

' As propostas serão criteriosamente selecionadas com base na idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na 
1 
:.prestação dos referidos serviços, possibilidade de atendimento de urgência e menor custo. 

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

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

Analista Dedicado: Raphael Teixeira Lemos 

Esmail: raphael.lemos@theatromunicipal.org.br 

1:~lefone: (11) 3053-2132 

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. 

Aguislção de produto / 1~37 / Instrumentos de Percussão 

Aguardamos as propostas até o dia 16/11/2021 

AgYisição de produto { 1328 / Insumos para a COP-a 

Aguardamos as propostas até o dia 23/11/2021 

Agulslção de produto / ]326 / Colete Refletfya. Modelo Brigada de 

Jncêndlo 

Aguardamos as propostas até o dia 25/11/2021 

Agulslção de produto/ 1325 / Vasos de Feltro 
Aguardamos as propostas até o dia 22/11/2021 

Contratação de Serviço / 1012 / Serviços de Manutenção em Telhado de 

Cobre do Theatro Municipal 

Dispensa de Seleção de Fornecedores para a manutenção de pontos 

variados no telhado de cobre do Theatro Municipal de acordo com 

planta apresentada. 

Agulslção de P-raduto / ]327 / Cantainer 

Aguardamos as proposto_s até o dia 23/11/2021 

Contratação de Serviço / 1219 / Humorista 

Dispensa de Seleção de Fornecedores para a apresentação de show de 

stand-up para o espetóculo: Risadas Pretas Importam. 

Aguislção de P-roduto / 1290 / Renovação de Qacote Adobe 

Aguardamos as propostas olé o dia 25/11/2021 

Agulslção de P-roduto / 1280 / Eletro Calhas 

Aguardamos as propostos até o dia 23/11/2021 

Prorroggção de Prazo / Ato 016-21 / Contratação de EmP-resa 

Especializada de Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção e 

Conservação de Sistemas e EgulP-amentos Prediais 

Saneamento de Dúvidas 

Ar..qujvos Complementares 

Esclarecimentos até o dia 23/11/2021 

Aguardamos os propostas até o dia 25/11/2021 

CALENDÁRIO 2021 im 



 

 

 

 

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 1237 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 
 
GEORG EHRENWINKLER 22742908811  

 
R$ 3020,00 

 
 
CASAS BAHIA .COM 

 
R$ 3385,65 

 
 
PAPAGENO INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 
R$ 5.619,50 

 
 
2012 - TUDO PARA ORQUESTRA EIRELI - 
10.591.225/0001-13 

 
R$ 0,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Priscila Campos 

Período de Divulgação: 15/11/2021 a 16/11/2021 

 
Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 1 Compra de Gongo de 20" ou 30" (Polegadas) com Suporte, da Marca "Metalgeorg" para a 

OSM. O instrumento precisa ser entregue até 22/11, pois será utilizado no programa 

NOVOS MODERNISTAS 4 que terá início em 23/11. 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


