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São Paulo, 01 de Setembro de 2016 
 

 
CHAMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO ANUAL 

 
 
 
 

Contratação: VIGILANTES | PORTARIA | LIMPEZA* 
 
 
 
Período de contratação: 01 de Janeiro de 2017 à 31 de Dezembro de 2018 
 

 O contrato em questão trata do fornecimento de postos fixos de Serviços de Portaria (Controlador 

de Acesso), Vigilância e Limpeza, para a A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros (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. 

 Os serviços deverão ser executados por funcionários da Contratada, devidamente regularizados. 
 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, subsequente ao mês em que ocorreram os 

serviços, mediante a apresentação de NF. 
 Os funcionários deverão usar obrigatoriamente uniforme da empresa prestadora e EPIs quando 

necessário. 
 
Segue abaixo relação dos itens necessários para a composição da proposta, tendo como obrigatoriedade 
todas as condições abaixo relacionadas para que todos sejam avaliados com as mesmas condições, 
respeitando assim nosso regulamento de compras. 
 

 
 
REQUISITOS 

 
 

1. Personalidade jurídica com mais de 1(um) ano de existência; 
2. Os profissionais devem ter ótimo relacionamento com o público de todas as idades e classes 

sociais que é o principal alvo do museu e estar atento as regras de convivência em um 
equipamento cultural público; 

3. Uso de terno para vigilantes e porteiros durante a jornada de serviço; 
4. Uso de uniforme e EPIs para limpeza durante a jornada de serviço; 
5. Atendimento ao valor máximo do contrato global no valor anual bruto de R$ 700.000,00 

(Setecentos mil reais)  
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ESCALAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS DE ATENDIMENTO E CONDIÇÕES GERAIS 
 

  
 
Equipe de Limpeza

Quantidade Posto Escala Horário

2 Auxiliar de Limpeza 6x1 44 horas semanais

1 Auxiliar de Serviços Gerais 6x1 44 horas semanais

1 Encarregada 6x1 44 horas semanais

Incluso materiais e equipamentos (será fornecido pelo Museu sacos de lixo)

Portaria

Quantidade Posto Escala Horário

1 Portaria (Diurno) de Terça a domingo e feriados 6x1 44 horas semanais

incluso Radio nextel sem linha

Vigilantes

Quantidade Posto Escala Horário

2 Vigilante 24  horas de segunda a domingo das 7 :00as 19:00 12x36 44 horas semanais

incluso: Bastão de Ronda,  Bottons adicionais, e Radio nextel, uniformes, lanterna, caderno de ponto  
 
 
 
Observações Complementares: 
 
LIMPEZAS 

 
1. A contratada deverá enviar a relação contento todos os equipamentos, materiais e insumos de 

limpezas que serão utilizados em sua rotina, adequados a cada tipo de serviço. 
2. Os Materiais Saneantes Domissanitários (Ex: detergente, desinfetantes, ceras, etc) e 

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

sacos de lixo serão fornecidos pelo MCB. 
3. Os horários de entrada e saída dos funcionários serão acordados posteriormente. 

 
 
 

CONTRATO: 
 

1. No decorrer do contrato, o vencedor, deverá apresentar mensalmente o comprovante do 
recolhimento de todos os encargos trabalhistas; 

2. É necessário apresentar na proposta comercial o valor da hora de cada função, a carga horária 
máxima de cada profissional e os benefícios pagos aos profissionais;  

3. O índice de reajuste anual deverá ser aplicado somente a partir de janeiro de 2018. 
4. Deverá ser entregue uma declaração que os valores apresentados estarão garantidos para o ano 

de 2017. 

5. Descriminar o índice de reajuste que será aplicado a partir de 01/01/18. 
6. A rotina de trabalho será desenvolvida com supervisão da contratante. 
7. Deverá ser agendada a visita técnica a partir do dia 05/09/16 através do e-mail 

eventos@mcb.org.br que será acompanhada pela equipe do museu. 
 

 
 

*A Assinatura do contrato está condicionada a renovação do contrato de Gestão entre a Organização Social e o 
Estado  
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Abaixo seguem os documentos (cópias simples) necessários para participar da concorrência: 
 

 
I. Proposta Comercial; 

II. Contrato Social, a última alteração e procuração; 
III. Reciclagem atualizada; 
IV. Comprovante de inscrição de CNPJ; 
V. CPF e RG dos Sócios da Empresa; 

VI. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
VII. Certidão Negativa de Débito do INSS; 

VIII. Certificado de Regularidade do FGTS; 
IX. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários Municipais; 
X. Certificado de Regularidade em Segurança (emitido pelo SESVESP); 

XI. Certificado para Desempenho da Atividade de Bombeiro. 

XII. Duas cartas de referência 

 
 
Empresas que não estiverem devidamente regularizadas ou não possuam os requisitos solicitados, 
estarão desclassificadas do processo. 

 
 
 

Entrega da cotação: 
1. Todas 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 do dia 16 de setembro de 2016 aos cuidados de Claudia Ferraresso. 

 
Dúvidas: 

 
Em caso de dúvidas para detalhes da contratação, favor entrar em contato: 
 

Museu da Casa Brasileira 
Contatos: Claudia Ferraresso 
Telefone: 11 3032 3727 
eventos@mcb.org.br  
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