PEDIDO DE COTAÇÃO
A Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de Cultura do Estado de São Paulo torna público
o “Pedido de Cotação” para prestação de serviços de LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS, conforme descrição abaixo:
OBJETO DA PROPOSTA
Serviços de locação e manutenção de impressoras multifuncionais
1) Manutenção preventiva e corretiva de 3 máquinas multifuncionais Brother, modelo
MFC8080DN;
- fornecimento de suprimentos (toner e peças originais), necessários ao bom funcionamento do
equipamento.
2) Locação de multifuncional laser P&B A4/carta;
- conectividade em rede e wireless, capacidade para impressão de papel de até 120g;
- manutenção preventiva/corretiva da máquina;
- fornecimento de suprimentos (toner e peças originais) necessários ao bom funcionamento do
equipamento;
Observação: franquia de 10.000 impressões/mês (para as 4 máquinas).

Condições de pagamento: Todo dia 10 de cada mês
Prazo do contrato: 12 (doze) meses
Prazo de entrega, instalação e início da manutenção
Os serviços deverão ser executados em até dez dias, contados a partir da assinatura do contrato.
Os interessados deverão encaminhar as propostas em papel timbrado da empresa, contendo as
seguintes informações:
1)
2)
3)
4)

Endereço, telefone, e-mail, nome do representante para contato;
Descrição dos serviços a serem executados;
Valor total do serviço;
Validade da proposta.

O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 02 de julho de 2014 (prorrogado para
10/02/2015). Solicitamos aos interessados que enviem as propostas para o e-mail:
valdemirborges@museuafrobrasil.org.br

Associação Museu Afro Brasil – Av. Pedro Álvares Cabral, portão 10, Parque Ibirapuera – 04094-050 – fone: 3320-8900

Documentação da empresa vencedora da seleção
I – cópia do Contrato Social;
II - cópia do CNPJ;
III - certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais;
Local da prestação do serviço:
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 10 – Parque Ibirapuera
São Paulo, 26 de junho de 2014.

Valdemir Borges
Departamento de Compras
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