
 

 

Brodowski, 29 de junho de 2018. 

 

AVISO DE COLETA DE PREÇOS: CD - 09/2018 

 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE 

PORTINARI – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, doravante 

designada ACAM - PORTINARI; através do Contrato de Gestão n.º 

05/2016 firmado com o Governo do Estado de São Paulo, AVISA a todos os 

interessados que realizará coleta de preços de empresas prestadoras de 

serviços de comunicação visual para o 10º EPM (Encontro Paulista de 

Museus), nos termos das disposições abaixo indicadas. 

 

1. OBJETO 

 

1.1 O presente aviso tem por objeto para prestação de serviços de 

comunicação visual para o 10º EPM (Encontro Paulista de Museus), que 

acontecerá no Memorial da América Latina, situado na Av. Auro Soares de 

Moura Andrade, 664, Barra Funda, na cidade de São Paulo, SP, nos dias 18, 

19 e 20 de julho. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

2.1 Especificações dos Materiais, conforme abaixo: 

MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 

VISUAL 

QUANTIDADE 

Memorial da América Latina – Auditório Simon Bolívar 

Placa institucional externa - locação 

de estrutura box Q15 revestida em 

um dos lados em lona fosca 440gr 

impressa em alta resolução, 

acabamento em reforço com ilhoses 

a cada 20cm. O box truss deverá ser 

montado em L com altura de 2m e 

duas partes com 2,5m de 

comprimento. Acabamento lona 

envelopando as laterais do box 

1 

Banner externo junto ao portão 13 

em lona fosca 440gr impresso em 

1 



 

 

alta resolução com acabamento em 

reforço com ilhoses nas laterais que 

o fixarão nos mastros. tamanho 

1,40 x 4m           

Adesivo púlpito - impresso em vinil 

fosco, aplicado em OS de 0,05mm 

com acabamento em refile reto. 

Medida 0,5m x 1m     

1 

Totens de sinalização em MDF 

resinados com impressão digital em 

uma face e outra face branca. 

Adesivo fosco aplicado na frente. 

Medida 0,90m x 1,84m com pés de 

encaixe         

6 

Balcãos de credenciamento – 

Adesivagem frontal de balcão com 

vinil recortado Tamanho = 1.00 m X 

1.00 m                                                                                                                                       

3 

Placa de Boas Vindas interna - 

locação de estrutura box Q15 

revestida em um dos lados em lona 

fosca 440gr impressa em alta 

resolução, acabamento em reforço 

com ilhoses a cada 20cm. Medida 

3m x 2m. Acabamento lona 

envelopando as laterais do box 

1 

Painéis institucionais laterais palco - 

locação de estrutura box Q15 

revestida em um dos lados em lona 

fosca 440gr impressa em alta 

resolução, acabamento em reforço 

com ilhoses a cada 20cm. Medida 

3m x 3,5m. Acabamento lona 

envelopando as laterais do box 

2 

Prismas de mesa em PS 2mm com 

dobra e adesivado em vinil 

impressão digital fundo branco com 

letras pretas. Tamanho aberto = 

0,35 x 0,35m      

12 



 

 

Placa divulgação eleições interna - 

locação de estrutura box Q15 

revestida em um dos lados em lona 

fosca 440gr impressa em alta 

resolução, acabamento em reforço 

com ilhoses a cada 20cm. Medida 

3m x 2m. Acabamento lona 

envelopando as laterais do box 

1 

Memorial da América Latina – Auditório de Secretaria da Pessoa 

com Deficiência 

Totens de sinalização em MDF 

resinados com impressão digital em 

uma face e outra face branca. 

Adesivo forco aplicado na frente. 

Medida 0,90m x 1,84m com pés de 

encaixe                                                                                                                                                                         

3 

Eleições 

Placas de TS 1mm adesivadas em 

letra Arial nome de cidades 

Tamanho 40 x 25cm 

16 

Outras Despesas 

Inclusão de todos os custos dos serviços de transporte, instalação, 

alimentação, montagem e desmontagem, conforme horários acima. 

 

3. EXECUÇÃO  

3.1. Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente 

habilitados, abrangendo todos os serviços. 

3.2. A Empresa Contratada deverá ser responsável por toda e qualquer 

exigência de órgãos públicos decorrentes dos serviços.  

3.3. A empresa Contratada deverá verificar cuidadosamente as perfeitas 

condições de todo material constante do Item 2. 

3.4. Previamente à utilização do palco, para toda e qualquer montagem e 

desmontagem, deverá ser providenciada pela prestadora de serviços 

forração adequada com objetivo de evitar riscos, manchas e possíveis 

avarias. 



 

 

3.5. O uso de box truss (estrutura modular metálica) no Palco é limitada a 

06m de altura e a montagem deve ter proteção para não danificar o 

piso e com base no chão, sem perfurações ou fixação. 

3.6. Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá 

providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e 

adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme 

normas na NR35 do MT, bem como os demais dispositivos de 

segurança em atendimento a legislação vigente. 

3.7. O material deverá ser entregue no endereço do Evento no dia 

17/07/2018 das 10h00 às 18h00. 

4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENVIO DE PROPOSTAS 

COMERCIAIS À ACAM PROTINARI 

4.1. Considerando o Regulamento de Compras e Contratações da ACAM 

Portinari, a contratação deverá observar o procedimento de coleta de 

preços entre, no mínimo, 03 (três) diferentes fornecedores, 

necessariamente acompanhadas de proposta por escrito em papel timbrado 

ou em e-mail institucional dos ofertantes. 

4.2. Nesse sentido, a ACAM Portinari AVISA a todos os interessados que 

contenham objeto social pertinente ao objeto deste aviso, que receberá 

propostas comerciais até às 17h00 do dia 06 de julho de 2018. 

4.3. As propostas poderão ser encaminhadas dentro do prazo acima 

estipulado ao e-mail diradm@acamportinari.org ou entregues pessoalmente 

à ACAM Portinari, localizada na Rua Floriano Peixoto, 490, Centro, 

Brodowski/SP – CEP 14.340-000 aos cuidados de Sr. Luiz Antonio. 

4.4. A proposta deve constar as seguintes especificações: 

– Nome e CNPJ da empresa no timbre ou carimbo; 

– Valor da proposta assinada; 

– Validade da proposta; 

– Forma de pagamento; 

 

5. O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. As propostas comerciais enviadas pelos interessados serão julgadas 

pelo critério de MENOR PREÇO. 

 



 

 

6. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

6.1. Será exigido do fornecedor que tiver oferecido MENOR PREÇO, como 

condição à contratação dos serviços, os seguintes documentos de 

habilitação: 

i. Prova de inscrição no CNPJ; 

ii. Certidões públicas de inexistência de débito: 

a)  Frente às Fazendas municipal, estadual e federal;  

b) Junto ao FGTS; 

c)  Junto à Justiça do Trabalho; e  

d)  Junto ao INSS.  

iii. Cópias de CPF, RG e Comprovante de Residência dos 

administradores da empresa. 

 

7. DA FASE RECURSAL  

7.1. Fica assegurado o direito a interposição de recursos contra as 

decisões tomadas neste procedimento de seleção, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, a contar do termo final para a entrega das propostas. 

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será efetuado após a realização de todos os serviços.  

8.2. A nota fiscal/fatura deverá discriminar os valores das retenções fiscais 

previstas na legislação fiscal/tributária vigente;  

8.3. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com 

viagens, encargos tributários, previdenciários e trabalhistas, materiais, 

impressos, transporte etc.;  

 

Este processo não gera obrigatoriedade de contratação de empresa 

selecionada por parte da CONTRATANTE. 

 

Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito 

deste aviso de coleta de preços serão prestados exclusivamente por 

escrito, por meio do e-mail diram@acamportinari.org. 

 

 

 

mailto:diram@acamportinari.org


 

 

Atenciosamente, 

 

 

Angelica Policeno Fabbri                   

Diretora Executiva    

                           

Luiz Antonio Bergamo 

Diretor Administrativo Financeiro 


