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COTAÇÃO Nº 19/2022 

 

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça da Luz, nº 2, Bom Retiro, CEP 01120-010, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.290.846/0001-82, vem por meio deste, convidar fornecedores a 

apresentar proposta para os Serviço de Segurança, Bombeiro e Recepção, nos termos e condições 

mencionados abaixo: 

 

I. JUSTIFICATIVA 

A APAC tem por objetivo a efetivação de atividades de natureza cultural, consubstanciadas na 

colaboração técnica, material e financeira que garanta a preservação e a conservação do acervo 

artístico e divulgação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (“Pinacoteca”) como centro de 

referência de atividades e pesquisa de caráter cívico, educacional, artístico e cultural, 

objetivando, no cumprimento de sua atuação, o apoio ao funcionamento da Pinacoteca. 

 

No âmbito de suas atividades estatutárias a APAC tem contrato com o Estado de São Paulo nº 
01/2018, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, o qual tem 
por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na 
área de museologia na Pinacoteca de São Paulo. 
 

II. OBJETO  

II. 1. O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais vantajosa para os serviços 

de Segurança, Bombeiro e Recepção, conforme Anexo I. 

II. 2. A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste Convite, bem 

como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a APAC e a empresa 

vencedora. 

 

III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

III. 1. Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar 

proposta (“Proposta”), da qual deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:  

(i) Nome e qualificação completa da empresa (obrigatoriamente com currículo e/ou portifólio 

e de preferência com 03 atestados de capacidade técnica ou cartas de recomendação), endereço e 

telefone para contato; 

(ii) Valor proposto com planilha de cotação anexa preenchida. 
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(iii) Cópia do cartão de CNPJ, comprovante de Inscrição estadual e municipal, se houver, bem 

como cópia do contrato social e alterações posteriores; 

 

IV. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

 

IV. 1. As propostas deverão ser entregues por e-mail para: compras@pinacoteca.org.br , aos cuidados 

da Área de Compras, até o dia 12/08/2022 

      
V. PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 

V. 1. O Contrato celebrado em decorrência deste Convite terá prazo de vigência de 12 meses 

renováveis por iguais períodos. 

  

VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

VI. 1. Os resultados serão divulgados mediante comunicação às empresas participantes do 

processo. 

VI. 2. A homologação da escolha da empresa selecionada será efetuada por intermédio da 

assinatura do respectivo Contrato. 

VI. 3. Decorrido o prazo, se o vencedor não assinar referido Contrato, será facultado à APAC a 

seleção de outra empresa participante. 

 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

VII. 1. Não será admitida a participação de empresas: 

a. suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

b. declaradas inidôneas; 

c. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à APAC ou à Administração Pública; 

d. que estiverem sob regime de falência ou concordata; 

e. que tenham em seu quadro de sócios ou de administradores, pessoas que sejam consangüíneas 

ou parentes até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, 

diretores, conselheiros e funcionários da APAC. 

f. Não poderão participar empresas localizadas fora da cidade de São Paulo e Grande São Paulo 
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VII. 2. Serão liminarmente desclassificadas as propostas que: 

a. não obedecerem às exigências deste Convite; 

b. contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero. 

 

VII. 3. Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito deste Convite serão 

prestados exclusivamente por escrito, por meio dos e-mails compras@pinacoteca.org.br a 

solicitação de informações não motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das 

propostas. 

 

VII. 4. O presente convite não obriga a APAC, sob qualquer forma, a assinar o respectivo Contrato 

com o concorrente selecionado nos termos deste Convite, sendo facultado à APAC revogar o 

presente convite, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura do Contrato, por fundado 

motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados mediante o envio de notificação. 

 

São Paulo, 18 de julho de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Renata Melo 

Coordenadora 

Núcleo Financeiro 

 

 

 

 



 

 

Escopo Vigilância e Segurança Patrimonial para Pina_ Luz, Pina_ Estação e Pina_ 
Contemporânea. 

Equipe 

Opção A (equipe Atual) Opção B (Equipe Ajustada) 

01 Supervisor de Segurança 01 líder de segurança 
 

Pinacoteca Luz:  

Postos e Efetivo Diurno: 

Opção A (equipe Atual) Opção B (Equipe Ajustada) 
01 Vigilante Armado  01 Vigilante Armado 
02 Vigilantes Desarmados 03 Vigilantes Desarmados 
01 Controlador de Acesso 01 Controlador de Acesso 
01 Bombeiro Civil 01 Bombeiro Civil 
01 Recepcionista 01 Recepcionista 

 

Postos e Efetivo Noturno: 

Opção A (equipe Atual) Opção B (Equipe Ajustada) 
02 Vigilantes Armados 02 Vigilante Armado 

- 01 Vigilante Desarmado 
01 Bombeiro Civil 01 Bombeiro Civil 

 

Estação Pinacoteca:   

Postos e Efetivo Diurno: 

Opção A (equipe Atual) Opção B (Equipe Ajustada) 
01 Vigilante Armado 01 Vigilante Armado 
01 Vigilante Desarmado 02 Vigilantes Desarmados 
01 Controlador de Acesso - 
01 Bombeiro Civil 01 Bombeiro Civil 
01 Recepcionista 01 Recepcionista 

 

Postos e Efetivo Noturno: 

Opção A (equipe Atual) Opção B (Equipe Ajustada) 
01 Vigilante Armado 01 Vigilante Armado 

- 01 Vigilante Desarmado 
01 Bombeiro Civil 01 Bombeiro Civil 

 

Pinacoteca Contemporânea: 

Posto e Efetivo Diurno 



 

Opção Proposta 
01 Vigilante Armado 
03 Vigilantes Desarmados 
03 Controladores de Acesso 
01 Bombeiro Civil 
02 Recepcionistas 

 

 

Postos e Efetivo Noturno   

 

Opção Proposta 
03 Vigilantes Armados 
01 Vigilante Desarmado 
01 Bombeiro Civil 

 

 

Escala do Efetivo 

As escalas devem ser 12x36 com jornadas de 12 horas cada turno, para todas as funções serão 
necessários, Uniformes, equipamentos de Segurança, Rádios HT, Armamentos e Munições 
conforme Socopo e EPIS Inerentes as Classes previstas nos Sindicatos de cada categoria. 

 

Escopo Vigilante: 

 Trabalhar devidamente uniformizado em posse dos Epis necessários e armamento 
regularizado  

 Efetuar rondas preventivas para garantir a Segurança dos Colaboradores e do 
 patrimônio do Museu,  
 Trabalhar em postos Internos do Museu sobre escala de Revezamento de postos 
 Controlar Fluxo de Visitantes e de Colaboradores 
 Fiscalizar Pertences em Detector de Metais  
 Realizar abertura e fechamento de portas  
 Controle de Claviculário  
 Descrição, Postura, Resiliência e Empatia serão Bases necessárias para o exercício da 

Função de Vigilante na Pinacoteca de SP. 

Controlador de Acesso: 

 Controlar acesso e fluxo de entrada e saída de visitantes  
 Dar suporte visual e comunicar ao Vigilante ou Central de Monitoramento sobre 

quaisquer alterações em seu ambiente de trabalho a fim de preservar e proteger as 
pessoas e o Patrimônio 

 Dar apoio a área de atendimento na organização de filas 
 Dar apoio na orientação dos visitantes e prestadores aos locais de acesso  
 Descrição, Postura, Resiliência e Empatia serão Bases necessárias para o exercício da 

Função de Vigilante na Pinacoteca de SP. 



 

 

Obrigações da contratada 

 Suporte Operacional 24hrs para cobertura de faltas e atendimentos emergenciais 

 Supervisão volante com rotina semanal obrigatória de inspeção do contrato 

 Fornecer aos prestadores radio comunicadores com lapela e com a mesma frequência 
utilizada pela equipe de segurança da APAC 

 Fornecer todos os uniformes e EPIs necessários 

 Fornecer todo armamento, munição, colete balístico e demais itens obrigatórios para 
os prestadores  

 Providenciar cobertura de férias com treinamento prévio de pelo menos 7 dias no 
prédio para conhecimento das rotinas 

 Todos os funcionários deverão participar de treinamentos internos da APAC de 
atendimento ao publico 

 Todos os funcionários devem ser registrados exatamente conforme as funções 
exercidas e devem estar sempre com os cursos mandatórios sempre atualizados (CNV) 

 Apresentar um plano e treinamento da equipe que demonstre o compromisso em 
combater qualquer tipo de preconceito ou discriminação por classe social, raça, credo 
ou questões de gênero em qualquer nível da atuação da atividade. Apresentar as 
evidências do treinamento por meio de assinaturas de todos os envolvidos no contrato 
de prestação de serviços. 

 Treinamentos Internos promovidos pela Contratada. 

EPI’S PARA BOMBEIRO CIVIL , 

  

 Roupa de aproximação;   

 Capacete com Jugular e viseira;   

 Touca Antichama (Balaclava);   

 Bota para combate a incêndio (resistente ao fogo e calor);   

 Dispositivo Trava Quedas;   

 Luvas confeccionadas em material antichamas (couro/aramida);   

 Cinto de segurança tipo Paraquedista, com duplo talabarte;   

 Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (composto de Cilindro de 

Ar   Respirável em Composite e Respirador tipo Peça Facial);   

 Óculos de segurança;   

 Protetor Auditivo Tipo Concha;   

 Respirador Semi Facial com filtro para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos.   



 

• DEMAIS EQUIPAMENTOS   

 DEA, (Desfibrilador externo Automático). 

 Alavanca de arrombamento;   

 Machados tamanhos grande e pequeno (machadinha de 

bombeiro);   Lanterna;   

 Corda em poliamida (12mm) com 100 (cem) metros de extensão;   

 Escada em fibra de vidro;   

 Manta Térmica;   

 Maca e prancha para atendimento;   

 Mala com Kit completo de Primeiros Socorros (gases, atadura, talas moldáveis, soro 

fisiológico,  esparadrapo, bandagem triangular, tesoura, luvas de procedimento, 

etc.);   Colar Cervical;   

 Respirador Manual (Ambu);   

 Cadeira de Rodas;   

 Esfigmomanômetro;   

 Rádio HT (a ser fornecido na frequência utilizada pela CONTRATANTE). 

 Livro Ata 100 Folhas para Registro de Ocorrências atendidas no 

Museu.    

 

 

 

Concordar e fazer com que a equipe alocada na Pinacoteca trabalhe em conformidade com o 
código de ética da Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC, documento disponível em: 
https://apacsp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Codigo-de-Etica_APAC_Julho_2022-2.pdf 

 

  




