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Largo Senador Raul Cardoso, 133, Vila Clementino, São Paulo, SP 

São Paulo, 07 de abril de 2022. 
 

  

CARTA CONVITE nº INFRA 015/2022  

  

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES MONTA CARGA E 

PLATAFORMA ELEVATÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

COMPONENTES. 

  

  

Disposições Gerais  

  

O contrato em questão trata da prestação de serviços especializados em manutenção 

preventiva e corretiva em elevadores monta carga e plataforma elevatória, com fornecimento 

de materiais, peças e componentes, conforme especificado no escopo abaixo, para a 

Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC – Organização Social gestora da Cinemateca 

Brasileira, localizada no Largo Senador Raul Cardoso, 133 – Vila Clementino - CEP 04021-

070 – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ 59.090.092/0001-90. 

  

  

Do Contrato  

Período de Vigência do Contrato: 21/11/2022 a 20/11/2023. 
  

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. 
 

Será parte integrante do contrato o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança 
estabelecido para a Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC, o qual será desenvolvido e 
enviado à Contratada. 
  

 Da Proposta Comercial  

   

Período de Cotação: de 07/04/2022 a 08/11/2022 
  

Período de Visita Técnica (Obrigatória): 06/04/22 a 07/11/22 das 09:00hs. as 17:00hs. a ser 
agendada no seguinte endereço de e-mail: gerentemanutencao@cinesac.org.br e 
assitentemanutencao@cinesac.org.br 
  

  

  

A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 
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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: (Boleto Bancário ou depósito bancário*); 

➢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. 

  

 

Deverão ser apresentados obrigatoriamente em conjunto com a proposta comercial os 

documentos abaixo; a não apresentação implicará na desclassificação da proposta. 

  

Cartão do CNPJ 

Contrato Social  

➢CND – Certidão Negativa de Débitos (Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos 

relativos aos tributos federais à dívida ativa da união); 

➢Certificado de regularidade do FGTS CRF; 

➢Certidão Negativa de Débitos Federais 

➢Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

➢Certidão de distribuição civil 10 anos Tribunal de Justiça de São Paulo 

➢Certidão de distribuição falência, concordata e recuperação Tribunal de Justiça de São 

Paulo 

➢Certidão de Distribuição 1º Grau da Justiça Federal de São Paulo 

➢Certidão de Distribuição 2º Grau da Justiça Federal de São Paulo 

➢Certidão de distribuição do Tribunal Superior do Trabalho 

➢Consulta Regularidade Empregador 

➢Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 

➢Certidão negativa de processo TCU 
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➢Consulta consolidada de pessoa jurídica TCU 

➢Documentação Societária atualizada do prestador de serviços; 

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

outros, o período dos respectivos contratos e vigências. 

 

As propostas deverão ser encaminhadas via e-mail para os contatos: 

assistentemanutencao@cinesac.org.br e gerentemanutencao@cinesac.org.br 

 Até 08/11/2022 aos cuidados de Magno Masseno ou Everton Costa. 

  

 

Dos Serviços  

 

Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores 

monta cargas e plataforma para portadores de necessidade especiais, com fornecimento de 

materiais, peças e componentes, com execução mediante o regime de preço global, para 

atender às necessidades da Cinemateca Brasileira, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

1 
Elevador com capacidade de carga de 50 kg – modelo Vertibox Zenit -  
Térreo/1º andar 

1 

2 
Elevador com capacidade de carga de 100 kg – modelo Vertibox Zenit – 
Térreo/1º andar 

1 

3 
Elevador com capacidade de carga de 750 kg – modelo  Zenit - Tér-
reo/subsolo 

1 

4 
Elevador com capacidade de carga de 100 kg – modelo Basic BMC - 
Térreo/1º andar 

1 

5 Plataforma elevatória – Basic Elevadores 1 

 

VALOR DA MANUTENÇÃO COM PEÇAS:  

 
VALOR DA MANUTEÇÃO SEM PEÇAS:  
 

 

mailto:assistentemanutencao@cinesac.org.br
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Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes 

elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do 

equipamento, análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, 

eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem como orientações para operação normal e 

adequada dos equipamentos.  

Os serviços de manutenção, que por motivos técnicos não puderem ser executados nos 

locais de uso, serão retirados pela Contratada, mediante prévia aprovação e avaliação da 

Gerência de Manutenção, ficando a mesma inteiramente responsável pela integridade física 

de seus componentes durante a retirada, transporte, substituição de peças e reinstalação, 

sem qualquer ônus para o Contratante.  

Ocorrendo o previsto no item anterior, o Contratante avaliará sobre a necessidade de se 

substituir imediatamente o componente, de acordo com o uso do equipamento (elevadores e 

ou plataforma para portadores de necessidades especiais), o tipo de material/ peça, 

facilidade de se ter em estoque ou de se encontrar no mercado. Caso ocorra, a Contratada 

deverá providenciar a imediata instalação de outros componentes com as mesmas 

características dos componentes retirados, sem ônus para o Contratante, os quais somente 

poderão ser retirados quando da reinstalação dos componentes originais devidamente 

corrigidos. 

A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratuais. 

 

  

 
Desde já agradecemos a atenção e participação.  
  

 Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC – Gerência de Manutenção. 


