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São Paulo, 06 de novembro de 2019 

 

  

Carta Convite nº MANUT_01/2019  

  

  

  

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM VIGILÂNCIA,  

PORTARIA, RECEPÇÃO E LIMPEZAS/JARDINAGEM (POSTOS FIXOS E / OU EVENTUAIS)  

  

  

Disposições Gerais  

  

O contrato em questão tratará da prestação de serviços especializados em Vigilância, Portaria, 

Recepção e Limpezas/Jardinagem, com postos fixos e/ou eventuais, conforme especificado no 

escopo abaixo, para A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social gestora do 

Museu da Casa Brasileira, localizado na Av. Brigadeiro faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano - CEP 01451-

000 – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29.  

  

  

Do Contrato  

  

  
Período de Vigência do Contrato: 01/01/2020 a 31/12/2021  

  

Durante o prazo de vigência do contrato, a contratada deverá apresentar mensalmente a certidão CND 

(Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais à Dívida Ativa da 

União) e o Certificado de Regularidade do FGTS / CRF.  

  

Deverá ser entregue pela contratada, declaração com a garantia de manutenção dos valores até 

31/12/2019. O índice de reajuste anual deverá ser aplicado somente a partir de 01/01/2020, de acordo com 

as Convenções Coletivas ou Dissídio Salarial fixados para as categorias profissionais.  

   

Será parte integrante do contrato o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança estabelecido para o 

Museu da Casa Brasileira, o qual será revisto e adapatado após a contratação dos serviços junto à 

Contratada.  
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Da Proposta Comercial   

  

  

Período de Cotação: de 06/11/2019 a 18/11/2019  

  

Período de Visita Técnica (Obrigatória): 06/11/19 a 14/11/19 das 10:00 as 18:00h a ser agendada no 

seguinte endereço de e-mail: auxmanutencao@mcb.org.br e manutencao@mcb.org.br 

  

Para os postos de trabalho com regime fixo, o valor bruto máximo do contrato, para o período de 

01/01/2020 a 31/12/2020, englobando todos os serviços do escopo, deverá ser R$ 778.852,87, 

(setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) 

sendo R$ 64.565,34(sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos) mensais ou menor. Para o ano de 2021 o valor mensal estabelecido em 2020 sofrerá 

exclusivamente os reajustes salariais de acordo com as Convenções Coletivas ou Dissídio Salarial 

fixados para as categorias profissionais.  

  

Para os postos de trabalho com regime eventual, a serem contratados de acordo com as demandas 

de eventos privado e públicos, informamos que o valor investido no período de janeiro a dezembro 

de 2019 será aproximadamente R$ 230.000,00. Para os anos de 2020 e 2021 poderá ocorrer 

variações a maior ou menor, pois dependerá da quantidade de eventos a serem fechados no 

período.  

  

Ainda para os postos de trabalho com regime eventual, o valor bruto máximo por serviço a ser 

contratado para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, deverá ser conforme tabela abaixo ou menor. 

Para o ano de 2021, os valores sofrerão exclusivamente os reajustes salariais de acordo com as 

Convenções Coletivas ou Dissídio Salarial fixados para as categorias profissionais, sobre os 

valores praticados em 2020.  

  

 

Descrição: Prestação de Serviços Eventual 12 horas

Valor periodo de 

12 Horas Valor hora

Limpeza | 12h 257,68                    21,47              

Segurança | 12h 351,56                    29,30              

Portaria  | 12h 339,06                    28,25              

Recepção | 12h 325,49                    27,12              

Descrição: Prestação de Serviços Eventual 6 horas

Valor periodo de 6 

Horas Valor hora

Limpeza | 6h 128,84                    21,47              

Segurança | 6h 175,78                    29,30              

Portaria  | 6h 169,53                    28,25              

Recepção | 6h 162,74                    27,12              

Caso seja necessario a contratação de horas adicionais, o caclulo será feito conforme o 

valor hora  de cada prestação de serviços.

Caso seja necessario a contratação de horas adicionais, o caclulo será feito conforme o 

valor hora  de cada prestação de serviços.
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A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:  

  

 Logo do fornecedor;  

 Portfólio dos clientes atendidos e experiência da empresa em equipamentos semelhantes; 

 Data do dia do envio do orçamento;  

 Data de validade do orçamento: válido por 30 dias;  

 Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto);  

 Prazo de pagamento: 10 dias após o envio da NF;  

 Descrições dos postos de trabalho  

 Valor mensal de cada função para os postos de trabalho fixos  

 Valor diário de cada função para os postos de trabalhos eventuais  

 Carga horária máxima de cada profissional;  

 Indicar se há diferença por escala/jornada noturna ou diurna.  

 Planilha com os valores salarias e benefícios a serem pagos a cada função.  

  

*Em caso de opção por depósito bancário, apresentar junto ao orçamento: cabeçalho do extrato bancário 

ou cópia de cheque ou cópia do cartão. Os dados do favorecido devem ser os mesmos da razão social.  

  

Encaminhar com Orçamento: cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social.  

  

  

Deverão ser apresentados obrigatoriamente em conjunto com a proposta comercial os documentos 

abaixo; a não apresentação dos mesmos implicará na desclassificação da proposta.  

  

  

 CND (Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais à dívida 

ativa da união)  

 Certificado de regularidade do FGTS CRF   

 Documentação Societária atualizada do prestador de serviços.  

 Certidões dos Distribuidores de Processos Cíveis, Criminais e Trabalhistas, tanto da pessoa 

jurídica como dos sócios ou proprietários das empresas de prestação de serviços.  

 Certificado de Regularidade em Segurança (emitido pelo SESVESP).  

 Lista dos clientes da empresa, para consulta dos serviços oferecidos.  

 Carta de Referência emitida por três clientes do Prestador de Serviços, informando, entre outros, o 

período dos respectivos contratos e vigências.  
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As propostas serão examinadas e julgadas de acordo com os fatores e critérios estabelecidos neste 

Ato Convocatório, a saber: a) Técnica; b) Condições Comerciais; c) Experiência da empresa. 

Será declarada vencedora a empresa que atingir o maior número de pontos, considerando o total de 

100 (cem) pontos, que serão assim distribuídos: 

 

 

 
Item 

Discriminação Pontuação 

TÉCNICA 
Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 
Não Atende 

A 
A proposta está de acordo com as 

informações solicitadas. 
20 pontos 10 pontos 

0 pontos  

 
A 

A proposta técnica e documentos 

Apresentados atendem as 

especificidades do projeto 

 
15 pontos 

 
10 pontos 0 pontos  

 

 
A 

Análise técnica do portfólio e principais 

clientes, com prioridade para serviços 

desenvolvidos em equipamentos 

semelhantes, análise de currículos de 

equipes indicadas. 

 

 
15 pontos 

 

 
10 pontos 

 
0 pontos  

 
Item 

Discriminação Pontuação 

PROPOSTA COMERCIAL Melhor preço 
2º melhor 

preço 

3º melhor 

preço 

B Preço 40 pontos 20 pontos 10 pontos 

 
Item 

Discriminação Pontuação 

EXPERIÊNCIA 10 anos ou mais 
Entre 10 e 5 

anos 

Entre 02 e 

05 anos 

c Experiência 

proposto 

comprovada no Serviço 
10 pontos 08 pontos 05 pontos 

 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Técnica (Item A) 50 pontos 

Condições Comerciais (Item B) 40 pontos 

Experiência (Item C) 10 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

 

 

 

 

 

As propostas deverão ser encaminhadas em envelope lacrado para o endereço: Avenida Brigadeiro 

Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, São Paulo - SP, até o prazo limite de 18 de 

novembro de 2019 aos cuidados de Marco Neves – Coordenador de Manutenção.  
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Dos Pagamentos  

  

Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Contratante, subsequente ao mês em que ocorreram 

os serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida com no mínimo 10 dias úteis antes do 

vencimento determinado para o quinto dia útil do mês subsequente.  

 

  
Dos Serviços  

  

Os serviços deverão ser executados único e exclusivamente por funcionários da contratada, devidamente 

regularizados e treinados.  

  

Os funcionários deverão usar obrigatoriamente o uniforme da empresa e EPI’s quando necessário.  

  

Os funcionários deverão ter bom relacionamento com público de todas as idades, gêneros e classes 

sociais respeitando as regras de convivência em um equipamento cultural.  

  

A demanda de equipes eventuais acontecerá conforme quantidade de eventos e de acordo com seu 

tamanho e complexidade, podendo variar a cada mês, com média de 3 a 10 eventos/mês, ou podendo 

ainda não ocorrer;  

  

As contratações de equipes eventuais podem ser diurnas ou noturnas e acontecer de segunda-feira a 

domingo e/ou feriados.  

 

POSTOS DE TRABALHOS E ESCALAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS  

  

  

  
VIGILÂNCIA – REGIME POSTO FIXO  

  

  

Vigilante Fixo     

Qtde  Posto  Escala  Horário  R$ Unit  

03  Vigilantes desarmados  12x36     

01 Celular para comunicação da equipe.    

   

Os serviços serão prestados por vigilantes desarmados, devidamente treinados e habilitados, por período 

de 24 horas, de segunda-feira a domingo e feriados. O primeiro turno composto por 02 vigilantes terá 
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entrada as 07:00h e rendimento as 19:00h e o segundo turno, também composto por 01 vigilante será das 

19:00h as 07:00h (com 01 hora de intervalo para descanso e refeições).  

  

A Contratada também deverá fornecer bastão de ronda, buttons, lanternas, rádio HT devidamente 

licenciado junto a ANATEL para comunicação da equipe com cliente e caderno de ponto e livros de 

ocorrências, além do uniforme em atendimento à Portaria 3.233/2012 – DG / DPF.  

  

Obs: Em caso de falta ou férias de algum posto de trabalho, o mesmo deverá ser reposto por folguista sem 

custo adicional para a Contratante.  

  

  
VIGILÂNCIA – REGIME POSTOS EVENTUAIS  

  

  

Para os postos eventuais de vigilância, a serem contratados em eventos públicos ou privados, deverá 

haver disponibilidade para serviço diurno, noturno, finais de semana e feriados, sendo a demanda 

comunicada com antecedência de no mínimo 03 dias.   

  

Vigilante Eventual   

Qt  Posto  Horário  R$ Unit  

01  Vigilante   12 horas diurnas e 

noturna 

  

01  Vigilante   06 horas diurnas e 

noturnas 

  

01  
Valor da hora extra excedente ao 

período contratado (se houver)  

  

  
  

 
PORTARIA – REGIME POSTO FIXO  

  

  

Porteiro ou Controlador de Acesso Fixo    

Qtde  Posto  Escala  Horário  R$ Unit  

01 Porteiro (controlador de acesso)  6x1  44hs 

semanais 

  

01 Porteiro (controlador de acesso)  12x36 12hs noturno  

01  Celular para comunicação da equipe.    

  

  

Os serviços deverão ser prestados em escala 6x1, de Terça-feira a Domingo, inclusive feriados, das 

09:40h as 18:00h, com 01h de intervalo e folga às segundas-feiras e em escala 12 X36 das 19:00h as 

07:00h (com 01 hora de intervalo para descanso e refeições). 
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Em razão da obrigatoriedade de ao menos uma folga no domingo em cada mês, prever cobertura por 

funcionário porteiro neste dia sem custo adicional à contratante.  

  

Obs: Em caso de falta ou férias de algum posto de trabalho, o mesmo deverá ser reposto por folguista sem 

custo adicional para a Contratante.  

  
PORTARIA – REGIME POSTOS EVENTUAIS  

  

  

Porteiro ou Controlador de Acesso 

Eventual  

  

Qt  Posto  Horário  R$ Unit  

01  Porteiro   12 horas diurnas e 

noturna  

  

01  Porteiro)  06 horas diurnas e 

noturna  

  

01  Valor da hora extra excedente (se 

houver)  

    

 

 

 

  
LIMPEZAS – REGIME POSTOS FIXOS  

  

 

  

Equipe de Limpeza Fixa (Escala 6x1 com Revezamento)   

Qtde  Posto  Escala  Horário  R$ Unit  

02  Auxiliar de Limpeza  6x1  44hs semanais    

01  Auxiliar de Serviços Gerais  6x1  44hs semanais    

01  Líder de Limpeza 6x1  44hs semanais    

01  Materiais e Equipamentos (*)    

  

  

Os serviços serão realizados de segunda-feira a domingo e feriados, nos seguintes horários:                                 

6h ás 14h20, 8h ás 16h20 e 9h40 ás 18h a ser divido na implantação do contrato, limitado a 7:20h de 

trabalho diário com 01 hora de descanso, devendo-se cumprir as folgas dominicais quinzenas.  

  

(*) Os Materiais Saneantes Domissanitários (Ex: detergente, desinfetantes, ceras, etc) e 

Equipamentos para a Limpeza (hidrojateadora, aspirador, rodo, vassoura, panos, extensor, escada, 
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etc) deverão ser disponibilizados pela Contratada (enviar relação conforme necessidade levantada no 

local).  

Prever rádio HT devidamente licenciado junto a ANATEL para comunicação da equipe. 

  

A rotina de trabalho será apresentada durante a visita técnica.  

  

Obs: Em caso de falta ou férias de algum posto de trabalho, o mesmo deverá ser reposto por folguista sem 

custo adicional para a Contratante.  

  
LIMPEZA E RECEPÇÃO - REGIME POSTOS EVENTUAIS  

  

  

Postos Eventuais de Limpeza – período de 12 horas   

Qtde  Posto  Horário  R$  

01  Auxiliar de Limpeza Feminino  12 horas diurnas e noturna    

01  Auxiliar de Limpeza Feminino  06 horas diurnas e noturna   

01  Auxiliar de Limpeza Masculino  12 horas diurnas e noturna   

01  Auxiliar de Limpeza Masculino  06 horas diurnas e noturna   

01  Auxiliar de Serviços Gerais  12 horas diurnas e noturna   

01  Auxiliar de Serviços Gerais  06 horas diurnas e noturna   

01  Encarregada  12 horas diurnas e noturna   

01  Encarregada  06 horas diurnas e noturna   

01  Recepcionista  12 horas diurnas e noturna   

01  Recepcionista  06 horas diurnas e noturna   

  

  

JARDINAGEM – REGIME POSTO FIXO 

 

Jardineiro    

Qt  Posto  Horário  R$ Unit  

01  Jardineiro 3 X por semana das 

7 h ás 16 h  

  

01  Valor da hora extra excedente (se 

houver)  

    

 

 
01 posto fixo de jardineiro, 03 vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira), das 07:00h as 16:00h com 01 hora de intervalo para descanso e refeição. 
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Deverá executar todos os serviços necessários à manutenção e conservação das áreas 
ajardinadas e áreas verdes, objeto deste contrato, sendo: 

 
1. Realizar a limpeza geral das áreas ajardinadas e praças, englobando a retirada 

de lixo, remoção de folhas caídas (com rastelo e/ou soprador), restos de podas 
e outros materiais indesejados. 

 
2. Realizar serviço de corte e recolhimento da grama com refilamento periodicamente. 

 
3. Realizar o despraguejamento manual do gramado e a erradicação de plantas 

daninhas de todas as áreas ajardinadas, utilizando-se de ferramental 
adequado. 

 
4. Remover galhos, troncos e raízes de árvores mortas quando necessário. 

 
5. Realizar a conservação, formação e reforma de canteiros. 

 
6. Executar plantio de mudas, adubação, irrigação e controle de pragas 

através da utilização de ferramentas específicas. 
 

7. Fazer a irrigação na frequência e quantidade necessária para cada espécie; 
 

8. Realizar a adubação orgânica do solo de acordo com orientação do 
responsável técnico da contratada; 

 
9. Zelar pela manutenção do jardim, impedindo que nada encoste ou danifique 

qualquer árvore ou planta. 

 
1O. Realizar podas de árvores somente com autorização da Contratante e com 

as devidas autorizações dos Órgão competentes. 

 
11. Fornecer todos os equipamentos de jardinagem necessários para o 

desempenho das funções (como roçadeiras, soprador, rastelos, pás, etc.). 
 

12. Fornecer todos os EPl's necessário para desenvolvimento das atividades, 
como: protetor auricular, óculos de segurança, luva/ avental/ mangote / 
perneira de raspa, capacete/ óculos/ máscara/ viseira / calçado de segurança. 

 
 

Prever rádio HT devidamente licenciado junto a ANATEL para comunicação da equipe. 

 

A Contratante será responsável pelo fornecimento de todos os insumos como adubo, mudas, 

areia, terra, água e demais materiais que julgar necessário para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 
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A Contratante será responsável em providenciar todas as autorizações necessárias junto aos 
Órgãos competentes para a realização de podas e remoções de árvores. Os serviços de poda 
e remoção de árvores serão contratados apartadamente a este contrato. 

 

Obs: Em caso de falta ou férias de algum posto de trabalho, o mesmo deverá ser reposto por folguista sem 

custo adicional para a Contratante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradecemos a atenção e participação.  

  

  

Museu da Casa Brasileira – Coordenação de Manutenção  


