MEMORIAL DESCRITIVO
PEDIDO DE COTAÇÃO
A Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de Cultura do Estado de São Paulo,
CNPJ: 07.258.863/0001-02, torna público o pedido de cotação de preço para: “EXECUÇÃO DO
PROJETO DE CORRIMÃO NA RAMPA DE ACESSO AOS PAVIMENTOS DO MUSEU AFRO BRASIL”,
conforme descrição abaixo:

1. Objetivo
Prestação de serviços especializados em Execução do projeto de corrimão na rampa de acesso aos
pavimentos do Museu Afro Brasil.
Observação: Ver as especificações no projeto anexo.
2. Requisitos e atribuições da CONTRATADA





Prever relação de colaboradores autorizados prestar os serviços;
Fornecimento de ART – CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente aos serviços
efetivamente executados;
Tempo de garantia mínimo de 12 (doze) meses do serviço e materiais fornecidos à
CONTRATANTE para execução do projeto;
Fornecer aos funcionários envolvidos diretamente nos serviços, todos os EPI's (equipamentos
de proteção individual) que sejam necessários para a execução dos trabalhos;

3. Especificações técnicas
As especificações técnicas constam no projeto anexo.

4. Critérios de escolha
Preço, qualidade e prazo de execução.

5. Recebimento das propostas:
Os interessados deverão encaminhar as propostas em papel timbrado da empresa, contendo as
seguintes informações:
-

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

O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 11 de outubro de 2017.
As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: sandrasayuri@museuafrobrasil.org.br
6. Documentação da empresa vencedora da seleção
6.1. A documentação da empresa vencedora da seleção deverá ser entregue antes da assinatura do
contrato, contendo:
I - cópia do CNPJ;

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

II - certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais;
III – Certificado de regularidade do FGTS - CRF;
IV – outros documentos eventualmente requisitados a critério da Diretoria Administrativo-Financeira.

7. Condições de pagamento
Os pagamentos serão realizados 40% no ato na assinatura do contrato e 60% no término do serviço
realizado e aprovado.
8. Prazo
Determinar na proposta o prazo de execução do serviço.

9. Local de prestação do serviço:
Av.Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 10 – Parque do Ibirapuera

São Paulo, 02 de outubro de 2017.

Sandra Sayuri Wada
Controladoria

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

