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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” para prestação de serviços de 
INFRAESTRUTURA PARA REDE E FIBRA ÓTICA conforme descrição abaixo:  

Serviços a serem realizados de  infraestrutura para redes e fibra ótica 
 
Instalação dos seguintes materiais: 
 
27 metros de tubulação galvanizada  2” fixadas através de abraçadeiras para passagem de fibra 

ótica. 
57 metros de tubulação galvanizada  1” fixadas através para passagem de fibra ótica e cabeamento 

de rede. 
84 metros de tubulação galvanizada  ¾”fixadas através de abraçadeiras, para passagem de fibra 
ótica, cabeamento de rede e elétrica”. 
39 conduletes de alumínio para passagem de fibra ótica, cabeamento de rede e elétrica. 
04 caixas de alumínio para passagem de fibra ótica e cabeamento de rede. 
 

Condições de pagamento 
 
Pagamento em três parcelas, sendo a primeira no valor de 35%  do valor total em 10 dias após aceite 
da proposta; a segunda parcela 35% do valor total em 30 dias após a primeira parcela e a terceira e 
última parcela 30% em 60 dias contados a partir do pagamento da primeira parcela, desde que o 
serviço esteja finalizado.  
 

Prazo de execução dos serviços:  
 
Os serviços deverão ser executados em até dez dias, contados a partir da aceite da proposta. 

Os interessados deverão encaminhar as propostas em papel timbrado da empresa, contendo as 
seguintes informações:  

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

O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 22 de abril de 2014 (prorrogado até dia 
25/04/2014).  Solicitamos aos interessados que enviem as propostas para o e-mail: 
valdemirborges@museuafrobrasil.org.br 

CERTIDÕES EXIGIDAS:  
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 do Ibirapuera 
 
São Paulo, 14 de abril de 2014. 

Valdemir Borges 

mailto:valdemirborges@museuafrobrasil.org.br
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