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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

Requisição: 3994-22 

 

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 22 de agosto de 2022 a 29 de agosto de 2022, 

buscaremos propostas de orçamento para:  

 

Contratação de serviços – Contrato de Prestação Serviços Diversos de Chaveiro  
 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

      1  A contratada prestará serviços diversos de chaveiro (sob demanda) pela contratante, 

para atender às necessidades das edificações que compõem o Complexo TMSP (Theatro 

Municipal, Praça das Artes e Central Técnica de Produções), incluindo a seguinte lista de 

itens: 

Cópia de chave yale simples 

Cópia de chave yale dupla 

Cópia de chave gorja 

Cópia de chave porta de aço 

Cópia de chave tetra 

Cópia de chave tetra média longa 

Cópia de chave multiponto 

Cópia da chave porta corta fogo 

Cópia da chave quadros elétricos 

Manutenção e abertura de todos os tipos de fechaduras, incluindo as dos padrões de 

patrimônio tombado, zelando por sua conservação e preservação 

Alteração de segredo simples já desmontado  

Alteração de segredo simples desmontado da porta 

Produção de chave mestra simples já desmontado 

Produção de chave simples desmontado da porta 

Aberturas de fechadura sem chave simples 
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Abertura de fechadura sem chave tetra 

Manutenção de trancas em geral 

Abertura de cadeados em geral  

Fornecimento de cadeados em geral  

Fornecimento de fechaduras em geral 

A empresa contratada deverá realizar os atendimentos em até 24h 

A Contratada se responsabiliza pela retirada e entrega das chaves e todo material 

solicitado pela contratante no prazo de até 24 horas, da retirada, sem taxa para o 

deslocamento para todas as unidades do complexo Theatro municipal, conforme abaixo; 

Theatro Municipal - Praça Ramos de Azevedo sem número Centro 

Praça das Artes - Avenida. São João, 281 Centro 

 Central Técnica de Produção- Rua Pascoal Ranieri, 75 Canindé 

 

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 

 

A Organização entrará em contato com as empresas que tenham o perfil desejado para contratação dos 

serviços.  
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Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na prestação dos referidos serviços, 

possibilidade de atendimento de urgência e menor custo.  

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.  

 

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

Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apresentação, de cópia dos seguintes 
documentos atualizados: 
 

Contrato Social e última alteração, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
 

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

 

Comprador: Thiago Faustino 

E-mail: compras@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2110 ramal 2133 

 

 

 

mailto:compras@sustenidos.org.br


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

Contratação de serviços / 3994 / Prestação de Serviços Diversos de
Chaveiro 
Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Contratação de serviços / 4119 / Impermeabilização da Escadaria
Lateral do Theatro 
Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Contratação de Serviços / 4058 / Locação de Instrumentos de Percussão 
Aguardamos propostas até o dia 18/08/2022

Contratação de Serviços / 4041 / Locação de Instrumento 
Aguardamos propostas até o dia 18/08/2022

Contratação de Serviços / 4067 / Locação de Piano 
Aguardamos propostas até o dia 18/08/2022

Contratação de Serviços / 4018 / Músico Extra – Clarinete 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de músico extra –
clarinete.

Contratação de Serviços / 4016 / Músico Extra – Trompa 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para o serviço de músico extra –
trompa.

Aquisição de Produto / 4025 / Tecido 
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

Aquisição de Produto / 4024 / Tecido 
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

Aquisição de Produto / 4072 / Tubo PVC Branco 
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

Ato 046-22 / Contratação de Empresa Especializada para Execução de
Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de São Paulo

Anexo I – TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo II – TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01 

Anexo III – TMSP – MEMORIAL DESCRITIVO – BLOCO 1





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2022 





https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Contratacao-de-servico-3994-Contrato-de-Prestacao-Servicos-Diversos-de-Chaveiro.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Contratacao-de-servico-4119-Impermeabilizacao-da-escadaria-lateral-do-Theatro.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4058-Contratacao-de-servico-Locacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4041-Contratacao-de-servico-Locacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4067-Locacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Dispensa-4018-Musico-Extra-Clarinete.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Dispensa-4016-Musico-Extra-Trompa.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4025-Aquisicao-de-tecido.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4024-Aquisicao-de-tecido.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4072-Tubo-PVC-Branco.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.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/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
javascript:;


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

Prorrogação – Contratação de serviço / 3994 / Prestação de Serviços
Diversos de Chaveiro 
Aguardamos propostas até o dia 09/09/2022

Aquisição de Produto / 4245 / Ferragens 
Aguardamos propostas até o dia 31/08/2022

Aquisição de Produto / 4243 / Insumos para Copa 
Aguardamos propostas até o dia 30/08/2022

Prorrogação – Ato 046-22 / Contratação de Empresa Especializada em
Execução de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de São
Paulo

Anexo I – TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo II – TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01 

Anexo III – TMSP – MEMORIAL DESCRITIVO – BLOCO 1

Anexo IV – THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19

Anexo V – THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19_Comentarios

Anexo VI – TMSP_PL_ARQ_BLOCO3

Anexo VII – TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL DESCRITIVO – BLOCO 3

Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022 
Esclarecimentos até o dia 06/09/2022

Aquisição de Produto / 4196 / Fita Para Demarcação de Piso 
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022

Aquisição de Produto / 4200 / Gelatina 
Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Aquisição de Produto /3482 / Mobiliário 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Aquisição de Mobiliário.

Prorrogação – Contratação de serviço / 3475 / Limpeza de Fachadas
Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Aquisição de Produto / 4195 / Corda 30MM Preta 
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2022 





https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Prorrogacao-Contratacao-de-servico-3994-Contrato-de-Prestacao-Servicos-Diversos-de-Chaveiro.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4245-Ferragens.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4243-Insumos-para-copa-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19_Comentarios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-TMSP_PL_ARQ_BLOCO3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4196-Fita-Para-Demarcacao-de-Piso.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4200-Gelatina.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-3482-Mobiliario.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Contratacao-de-servico-3475-limpeza-de-fachadas-Prorrogacao-II-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4195-Corda-30MM-Preta.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/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 3994 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO (SOB DEMANDA) 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 
   
LUCAS CAETANO SOARES AVOGLIO 

 
Cópia de chave Simples 

R$ 8,90 
  

 CHAVEIRO VILA NORMANDA S/C LTDA 
 

Cópia de chave Simples 
R$ 20,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Elias Ferreira Leite Junior  

Período de Divulgação: 22/08/2022 a 09/09/2022 

 
Descrição: 

A contratada prestará serviços diversos de chaveiro (sob demanda) pela contratante, para atender às necessidades das 
edificações que compõem o Complexo TMSP (Theatro Municipal, Praça das Artes e Central Técnica de Produções), 
incluindo a seguinte lista de itens: 

Cópia de chave yale simples 

Cópia de chave yale dupla 

Cópia de chave gorja 

Cópia de chave porta de aço 

Cópia de chave tetra 

Cópia de chave tetra média longa 

Cópia de chave multiponto 

Cópia da chave porta corta fogo 

Cópia da chave quadros elétricos 

Manutenção e abertura de todos os tipos de fechaduras, incluindo as dos padrões de patrimônio tombado, zelando por 
sua conservação e preservação 

Alteração de segredo simples já desmontado  

Alteração de segredo simples desmontado da porta 

Produção de chave mestra simples já desmontado 

Produção de chave simples desmontado da porta 

Aberturas de fechadura sem chave simples 

Abertura de fechadura sem chave tetra 

Manutenção de trancas em geral 

Abertura de cadeados em geral  

Fornecimento de cadeados em geral  

Fornecimento de fechaduras em geral 

A empresa contratada deverá realizar os atendimentos em até 24h 

A Contratada se responsabiliza pela retirada e entrega das chaves e todo material solicitado pela contratante no prazo 



 

 

de até 24 horas, da retirada, sem taxa para o deslocamento para todas as unidades do complexo Theatro municipal, 
conforme abaixo; 

Theatro Municipal - Praça Ramos de Azevedo sem número Centro 

Praça das Artes - Avenida. São João, 281 Centro 

 Central Técnica de Produção- Rua Pascoal Ranieri, 75 Canindé 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


