
 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Requisição: 4304 

 
 

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 23 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2022 receberemos propostas 

de orçamento para: 

 

 

Dispensa de seleção – Serviço de licença de uso de software 

Descrição/Especificações: 

Item Descrição 

1 A presente contratação tem como objetivo a renovação do contrato da Meltwater Latam que nos oferece os seguintes 

serviços;  

Plataforma de Engajamento em Mídias Sociais integrada na Plataforma de Inteligência de Mídia da Meltwater, com 

acesso para usuários localizados no Brasil. 

Gerencie e conecte até 5 perfis proprietários de mídia social Benchmarking competitivo para até 5 perfis sociais 

públicos conectados. 

Gerencie e interaja com conteúdo inbound de mídia social. 

Agende e publique conteúdo de mídia social por meio da plataforma. 

Reporte as métricas em vários canais, dos perfis proprietários de mídia social conectados. 

Sujeito à aprovação do Twitter, o Cliente pode receber conteúdo do Twitter ou postar conteúdo no Twitter 

("Conteúdo do Twitter") de acordo com este Contrato e o Cliente declara que leu, compreendeu e concorda em 

vincular-se aos termos de serviço do Twitter localizados em https: //twitter.com/en/tos. Meltwater ou Twitter podem 

encerrar o acesso do Cliente ao Conteúdo do Twitter se Meltwater ou Twitter acreditarem razoavelmente que o 

Cliente está violando os termos de serviço do Twitter. 

Sendo assim, o setor de Comunicação decidiu renovar o contrato por se tratar de uma ferramenta necessária utilizada 

pela área de Digital/Mídias Sociais, e que poderá continuar nos auxiliando em nossas demandas de postagens.  

Informações do contratado:  

Nome da Empresa: MELTWATER NEWS SOFTWARE BRASIL LTDA 



 

 

CNPJ/MF: 22.834.454/0001-09  

Endereço: Rua Joaquim Floriano, n°960 - 7° andar - Sala 71 | Bairro: Itaim Bibi - SP | CEP: 04.534-004 

Endereço eletrônico: SILENE.MENDONCA@BR.GT.COM 

Telefone: (11) 3886-8977 

 

Dados Bancários: 

DOMESTIC, INTERNATIONAL WIRE TRANSFERS & ACH 

Benefit of: Meltwater News US Inc 

Bank Name: HSBC  

Account Number: 267083700 

Routing Number: 122240861 

ABA Number: 021001088 

Swift Code: MRMDUS33 

 

Valor do contrato e forma de pagamento: 

R$ 24.640,00 (Vinte e quatro mil e seiscentos e quarenta reais.) - Valor excluindo impostos 

Va 

 
 

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: Paulo Henrique Rissieri 

E-mail: paulo.rissieri@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2071 

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.

Contratação de Serviço/ 4304 / Serviço de Licença de uso de Software 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Serviço de Licença de uso de
Software

Contratação de Serviço/ 4562 / Aluguel de partitura 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Aluguel de Partitura

Contratação de Serviço / 4563 / Aluguel de Partitura 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Aluguel de Partitura

Contratação de serviço / 4589 / Locação de instrumento 
Aguardamos propostas até o dia 27/09/2022

Contratação de serviço / 4571 / Movimentação de instrumento 
Aguardamos propostas até o dia 28/09/2022

Contratação de serviço / 4564 / Locação de instrumento 
Aguardamos propostas até o dia 27/09/2022

Contratação de Serviços / 4281 / Fornecimento de Mao de Obra para
Pintura de Container 
Recebimento de propostas prorrogado até o dia 10/10/2022

Contratação de Serviços / 3881 / Fornecimento e Instalação de Porta
Corta Fogo 
Recebimento de propostas prorrogado até o dia 07/10/2022

Aquisição de Produto / 4538 / Papel Sulfite A4 
Aguardamos propostas até o dia 28/09/2022

Contratação de Serviço / 4578 / Rigger 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Rigger

Contratação de Serviço / 4550 / Cantora Solista – Mezzo-Soprano 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Cantor Solista – Mezzo-
Soprano

Contratação de Serviço / 4583 / Cantor Solista – Barítono 
Dispensa de Seleção de Fornecedores para Cantor Solista – Barítono





VISITA EDUCATIVA

CALENDÁRIO 2022 





https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4304-Dispensa-de-selecao-%E2%80%93-Servico-de-licenca-de-uso-de-software.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4562-Dispensa-de-selecao-%E2%80%93-Aluguel-de-partitura.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4563-Dispensa-de-selecao-%E2%80%93-Aluguel-de-partitura.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4589-Contratacao-de-servico-Locacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4571-Contratacao-de-servico-Movimentacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/4564-Contratacao-de-servico-Locacao-de-instrumento.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-4281-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Pintura-de-Containes-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Contratacao-de-Servicos-3881-Fornecimento-e-Instalacao-de-Porta-Corta-Fogo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4538-Papel-Sulfite-A4.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Dispensa-4578-Rigger.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Dispensa-4550-Cantora-Solista-Mezzo-Soprano.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Dispensa-4583-Cantor-Solista-Baritono.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:;


 

 

 

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 4304 – DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 

 

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR  

EMPRESA VENCEDORA MELTWATER NEWS SOFTWARE BRASIL LTDA R$ 24.640,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Francielli Perpétuo 

Descrição: A presente contratação tem como objetivo a renovação do contrato da Meltwater Latam que nos 
oferece os seguintes serviços; Plataforma de Engajamento em Mídias Sociais integrada na Plataforma de 
Inteligência de Mídia da Meltwater, com acesso para usuários localizados no Brasil. Gerencie e conecte até 5 
perfis proprietários de mídia social Benchmarking competitivo para até 5 perfis sociais públicos conectados. 
Gerencie e interaja com conteúdo inbound de mídia social. Agende e publique conteúdo de mídia social por meio 
da plataforma. Reporte as métricas em vários canais, dos perfis proprietários de mídia social conectados. Sujeito 
à aprovação do Twitter, o Cliente pode receber conteúdo do Twitter ou postar conteúdo no Twitter ("Conteúdo do 
Twitter") de acordo com este Contrato e o Cliente declara que leu, compreendeu e concorda em vincular-se aos 
termos de serviço do Twitter localizados em https: //twitter.com/en/tos. Meltwater ou Twitter podem encerrar o 
acesso do Cliente ao Conteúdo do Twitter se Meltwater ou Twitter acreditarem razoavelmente que o Cliente está 
violando os termos de serviço do Twitter. Sendo assim, o setor de Comunicação decidiu renovar o contrato por se 
tratar de uma ferramenta necessária utilizada pela área de Digital/Mídias Sociais, e que poderá continuar nos 
auxiliando em nossas demandas de postagens. Informações do contratado: Nome da Empresa: MELTWATER 
NEWS SOFTWARE BRASIL LTDA 

Período de Divulgação: 23/09/2022 a 23/09/2022. 

Necessidade Institucional: 

A presente contratação tem como objetivo a renovação do contrato da Meltwater Latam que nos oferece os 
seguintes serviços; Essa ferramenta será utilizada para gerar todos os relatórios de redes sociais previstas pelo 
contrato de gestão firmado junto à FTM. 

Plataforma de Engajamento em Mídias Sociais integrada na Plataforma de Inteligência de Mídia da Meltwater, 
com acesso para usuários localizados no Brasil. Gerencie e conecte até 5 perfis proprietários de mídia social 
Benchmarking competitivo para até 5 perfis sociais públicos conectados. Gerencie e interaja com conteúdo 
inbound de mídia social. Agende e publique conteúdo de mídia social por meio da plataforma. Reporte as métricas 
em vários canais, dos perfis proprietários de mídia social conectados. Sujeito à aprovação do Twitter, o Cliente 
pode receber conteúdo do Twitter ou postar conteúdo no Twitter ("Conteúdo do Twitter") de acordo com este 
Contrato e o Cliente declara que leu, compreendeu e concorda em vincular-se aos termos de serviço do Twitter 
localizados em https: //twitter.com/en/tos. Meltwater ou Twitter podem encerrar o acesso do Cliente ao Conteúdo 
do Twitter se Meltwater ou Twitter acreditarem razoavelmente que o Cliente está violando os termos de serviço do 
Twitter. Sendo assim, o setor de Comunicação decidiu renovar o contrato por se tratar de uma ferramenta 
necessária utilizada pela área de Digital/Mídias Sociais, e que poderá continuar nos auxiliando em nossas 
demandas de postagens. 

 

Do Enquadramento das Demandas ao Regulamento de Compras/Contratações: 
Contratação fundamentadas nas seguintes cláusulas do regulamento de compras: 

5. CONTRATAÇÕES DIRETAS 

5.1. Poderá ser autorizada a contratação direta de fornecedores nas seguintes hipóteses: 



 

 

g. Elaboração de conteúdo a ser inserido em materiais e suplementos didáticos 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 
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