
 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

Requisição: 593 -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 24 de Agosto de 2021 a 25 de Agosto de 2021 receberemos propostas 

de orçamento para: 

 

 

Contratação de Serviços - Dispensa de Fornecedor – Músico Extra  

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 1 Tal contratação se faz necessária pois o repertório do programa solicita um músico que toque 

guitarra e violão que, por sua vez, não existe um naipe ou um músico especializado nesse 

instrumento no quadro atual da OSM. A escolha do profissional se deu pela indicação do 

chefe de naipe. 

 

 

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: Raphael Teixeira  Lemos 

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

Telefone: (11) 3053-2132 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 



 

 

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

Dispensa de Contratação de Serviço / 593 / Musico Extra 
Dispensa de processo de contratação de fornecedores

Aquisição de Produto / 621/ Software de Gestão de dados 
Dispensa de Seleção de Fornecedores – Compra de software In
Patrimonium NET

Contratação de Serviço / 502 / Manutenção em Tela Ciclorama 
Aguardamos as propostas até o dia 23/09/2021

Aquisição de produto / 728 / Máscaras n95  
Aguardamos as propostas até o dia 15/09/2021

Aquisição de Produto / 730/ Insumo para Copa 
Aguardamos as propostas até o dia 15/09/2021

Aquisição de produto / 719 / Álcool em gel refil 
Aguardamos as propostas até o dia 13/09/2021

Ato 008-21 Nova Prorrogação – Contratação de Serviço de Empresa
Especializada em Remoção de lixos em Sacos 
Aguardamos as propostas até o dia 16/09/2021 
Esclarecimentos até o dia 15/09/2021

Aquisição de Produto / 698 / Switch HP 
Aguardamos as propostas até o dia 10/09/2021

Contratação de serviços / 172 / Manutenção de conservação do lustre
do Theatro municipal 
Aguardamos as propostas até o dia 30/09/2021

012-21 Ato Convocatório – Contratação de Empresa Especializada de 
Orientadores de Fluxo e Acesso ao Público  
Aguardamos as propostas até o dia 10/09/2021 
Esclarecimentos até o dia 09/09/2021

 





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2021 

https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Contrata%C3%A7ao-de-Servi%C3%A7o-Manuten%C3%A7%C3%A3o-em-Tela-Ciclorama.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/621-Patrimonium-NETSoftware-de-gest%C3%A3o-de-dados.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Contrata%C3%A7ao-de-Servi%C3%A7o-Manuten%C3%A7%C3%A3o-em-Tela-Ciclorama.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-MASCARA.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-Insumo-para-Copa.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-produto-%E2%80%93-719-Alcool-em-gel-refri.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ato-008-21-Coleta-de-Lixo-Nova-Prorrogacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-Produto-698-Switch-HP.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Contrata%C3%A7ao-de-servi%C3%A7os-Manuten%C3%A7%C3%A3o-de-conserva%C3%A7%C3%A3o-do-lustre-do-Theatro-municipal.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Ato-012-21-Orientadores-de-Plateia.pdf
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/podcast
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
javascript:;


Processos Encerrados
Acompanhe aqui os processos de compras encerrados em 2021, sob
responsabilidade do Departamento de Compras da Sustenidos.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – MÚSICO EXTRA

Nome do Solicitante: Priscila Campos 
Descrição: Contratação de músico guitarrista e violonista para a Ópera
Maria de Buenos Aires 
Período de Divulgação: 24/08/2021 a 25/08/2021 
Vencedor: CHRYSTIAN DOZZA CUNHA 06592987677 
Valor: R$ 9.200,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DO SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO

Nome do Solicitante: Stefan Gomes 
Descrição: Contrato de 24 meses para os serviços sob demanda de
higienização dos dutos dos sistemas de climatização dos complexos do
Theatro Municipal.
Período de Divulgação: 11/08/2021 a 30/08/2021 
Vencedor: IMC SASTE CONSTRUÇÕES , SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 
Valor: R$ 15,50 POR METRO LINEAR

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO

Nome do Solicitante: Johnny Rodrigues 
Descrição: Contrato de 24 meses para os serviços locação de 49 kits
completos de radiocomunicação. 
Período de Divulgação: 13/07/2021 a 30/07/2021 
Vencedor: AMS TECNOLOGIA & RADIOCOMUNICAÇAO LTDA ME 
Valor: R$ 69.384,00

AQUISIÇÃO DE PRODUTO – ALCOOL EM GEL DE MESA

Nome do Solicitante: Mateus Costa 
Descrição: Aquisição de 216 unidades de álcool em gel asseptgel
higienizador de mãos, aloé vera 420g. 
Período de Divulgação: 06/09/2021 a 08/09/2021 
Vencedor: LIDER HIGIENE E LIMPEZA LTDA 
Valor: R$ 2.058,74

AQUISIÇÃO DE PRODUTO – TELA DE AÇO GALVANIZADO

Nome do Solicitante: Victoria Pires 
Descrição: Aquisição de 400 metros linear de aço galvanizado malha 14
fio 30, com largura de 1,5 metro 
Período de Divulgação: 04/09/2021 a 10/09/2021 
Vencedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS GIUSTI LTDA 
Valor: R$ 13.200,00

AQUISIÇÃO DE PRODUTO – MASCARA N95/PFF2 SEM VALVULA

Nome do Solicitante: Mateus Costa 
Descrição: Aquisição de 1000 máscaras sem valvula N95/PFF2 azul ou
preta certificada pelo INMETRO. 





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2021 

https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-encerrados-2021/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-encerrados-2021/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-encerrados-2021/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/podcast
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 
 

 

RC 593 – DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES – MÚSICO EXTRA 
 

 

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR 

EMPRESA VENCEDORA CHRYSTIAN DOZZA CUNHA 06592987677 R$ 9.200,00 

 

 
Nome do Solicitante do Processo: Priscila Campos 
Descrição: Tal contratação se faz necessária pois o repertório do programa solicita um músico que toque 
guitarra e violão que, por sua vez, não existe um naipe ou um músico especializado nesse instrumento no 
quadro atual da OSM. A escolha do profissional se deu pela indicação do chefe de naipe. 
Período de Divulgação: 24/08/2021 a 25/08/2021 

Necessidade Institucional: 
O presente processo de contratação de serviço de natureza artística (músico extra – guitarrista/violonista) da 
empresa CHRYSTIAN DOZZA CUNHA 06592987677 para o programa ÓPERA MARIA DE BUENOS AIRES, 
com dispensa de pesquisa e cotação de preços, atende ao objetivo de montagem de uma nova ópera para o 
ano de 2021, de acordo com as metas acordadas para o ano de 2021 e expressas na Proposta Técnica que 
integra o CONTRATO DE GESTÃO No 02/FTMSP/2021. 

A contratação se faz necessária em função do quadro de músicos da OSM não conter guitarristas e violonistas, 
sendo que sua escolha se deu em função de sua qualidade técnica e conhecimento da obra. 

 
Do Enquadramento das Demandas ao Regulamento de Compras/Contratações: 

Art 31 – Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnico- profissionais especializados, os 
trabalhos relativos a: 

IX- palestrante, profissional ou grupo, de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário, desde 
que justificada a necessidade de sua contratação e os critérios que geraram a sua escolha em detrimentos de 
outros possíveis; 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


