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São Paulo, 01 de fevereiro de 2017 
 
 

CHAMADA DE PREÇOS PARA OPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 
 
 
 
Chamada de Preço para prestação de serviço especializado de administração, operação do estacionamento 
e serviço de Valet  no MCB. 
 

� Local: 
Museu da Casa Brasileira – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 

 

� O estacionamento apresenta disponibilidade aproximada para 40 vagas no pátio interno, se 
considerado o uso de manobrista; 
 

� Tipo de usuário: 
 

ISENTOS DE PAGAMENTO COM COBRANÇA  

Funcionários Frequentadores do Museu 

Clientes em reunião Visitantes do Museu 

Fornecedores em montagem/visita técnica Clientes do restaurante 

Gerência do restaurante (em média 3 vagas) Visitantes dos eventos públicos 

Membros do conselho administrativo e 

diretores  estatutários   

Visitantes/ clientes dos eventos privados 

 

� Prazo contratual – do dia 01/03/2017 à 31/12/2021 
 

1. Avulso – receberá o ticket na entrada com os seguintes dados: 
(i) Data 
(ii) Horário de entrada e  
(iii) Placa do veículo 

 

2. Usuário dos eventos – receberá o ticket “Ficha Valet” que deverá conter numeração 
 

� Seguro: 
Deverá ser integral, contratado pela Contratada 

� Horário de funcionamento regular: 
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3ª feira a domingo das 8 às 18 horas 

Irregular - Quando houver evento, em qualquer data, e até o ultimo convidado (horário estimado 

00h30min) 

 

� Efetivo Pessoal: 
Propor a operação do estacionamento no dia a dia: 

Propor a operação do estacionamento estimada na relação nº de carros X nº de manobristas 

para ocasião de eventos: 

(Obs. - A operação do estacionamento em dia de evento deverá ser ajustada conforme estimativa 

de convidados). 

 

� Infra Estrutura 
A Contratada será responsável pelas providencias para operação do estacionamento, desde a parte 

legal até instalações de sinalização, terminal de caixa, uniforme dos funcionários, e etc. Apresentar 

medida cabível e imediata quando atingir a quantidade limite de veículos no pátio do MCB.  

A fiscalização do serviço é de responsabilidade da contatada. 

Caso tenha necessidade de melhor a qualidade ou quantidade de câmeras, o investimento deve ser 

responsabilidade do valet. O estacionamento é exclusivo para os usuários, fornecedores e 

prestadores de serviço do Museu e parceiros. 

 

Tabela atual praticada atualmente para parâmetros de preços: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante Semana 

Horas Valor 

Tempo de tolerância, se houver 
 Horas iniciais, se houver R$16,00  

Demais horas, se houver R$ 5,00 

Período de 12 horas, se houver R$ 25,00 

Valor especial motos, se houver R$ 12,00 

Valor especial bikes, se houver R$ 

    

Aos Sábados, Domingos e Feriados (preço único) 

R$  
(Obs.- Valor máximo 26,00 por veículo) 

    

Eventos públicos do museu 

R$ 26,00 

Eventos privados 

R$ 40,00 
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� Remuneração pela cessão onerosa do espaço 
Propor a remuneração mensal destinada ao Museu: 

Informações de referência: 

Piso mínimo garantido ao Museu sobre faturamento*: R$ 7.500,00. 

Média mensal de veículos: 2.200 carros 

Média mensal de faturamento: R$ 40.000,00 

*O valor do piso mínimo será revisto anualmente. 

Seguro obrigatório dos veículos 

 

� Implantação 
Após 05 dias da aceitação do contrato, ou se necessário após a saída do fornecedor atual 
  
 

� Informações adicionais 
 
A localização do pátio externo para onde serão levados os carros extras deve ser próxima ao Museu. É 
necessária uma declaração do proprietário do espaço externo atestando a quantidade estimada de vagas 
disponíveis em cada um dos períodos citados, e citando o endereço de localização do pátio. 
Apresentar declaração do proprietário ou administrador do pátio externo com as informações acima 

solicitadas: 
 
Informar se a equipe trabalhará uniformizada e equipada de rádio, guarda-chuvas e etc. 
 
Informar sobre seguro para sinistros e furtos. 
 
Atestar a capacidade de adequação de equipe para atendimento a grandes eventos. 
 
Atestar e informar a capacidade de atendimento de devolução do carro no tempo máximo de 30 minutos 
em eventos regulares. 
 
Comprometer-se com a pré-aprovação por parte do MCB sempre que o valor em eventos privados precisar 
ser alterado consideravelmente. 
 
Informar sobre o funcionamento da operação e seguros com outros tipos de veículos (motos, bicicletas, 
vans e etc.) 
 
A proposta financeira aprovada neste edital terá validade de 3 (três) anos, devendo ser rediscutida após 
este período; 
 
Abaixo seguem os documentos (cópias simples) necessários para participar da concorrência: 

 
Proposta Comercial; 
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 
Cópia simples de CPF e RG dos Sócios da Empresa 
Certificado de regularidade do FGTS – CRF 
Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros – INSS   
Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União 
Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo  
Certidão negativa de débitos trabalhistas do poder judiciário justiça do trabalho 
Cópia do Contrato social e alterações, devidamente registrado na JUCESP 
Comprovantes de inscrição na Prefeitura de São Paulo 
Certidões de Débitos de Tributos Mobiliários 
Certidão Simplificada da JUCESP 
 
 
A proposta e os documentos devem ser encaminhados até 10 /02/2017, aos cuidados no seguinte 
endereço: 
 
Claudia Ferraresso – eventos@mcb.org.br 
Renata Bombardi – projetos@mcb.org.br 
 
Ou presencialmente – via física 
 
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano  -  São Paulo – SP  -  CEP 01451-000 
 
 
A resposta será divulgada, via e-mail e telefone, até o dia 28 de fevereiro de 2017.  
 
O fornecedor selecionado deverá entregar a documentação abaixo relacionada até 28/02/2017. Podendo 
ser prorrogado caso necessário. 
 
 

Dúvidas: 
 
Em caso de dúvidas ou necessidade de reunião/ visita-técnica ao espaço para detalhes da contratação, 
favor entrar em contato: 
 
Museu da Casa Brasileira 
Contatos: Claudia Ferraresso | Renata Bombardi 
Telefone: 11 3032 3727 
eventos@mcb.org.br   |  projetos@mcb.org.br 
 


