
Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo – AACCSP 
 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS N° 02/2019 
 
                  
Objeto: Contratação de serviço de serralheria para confecção de três 
estruturas expositivas autoportantes.  

Valor previsto: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 
Previsão orçamentária: Projeto Restauro dos Painéis e Mural do IV Centenário 
– Patrocínio Bank of America. 
 
 
A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo - AACCSP, associação 
sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 
na Rua Vergueiro, nº 1.000, Paraíso, CEP 01504-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 02.593.372/0001-02, em conformidade com o seu Regulamento de 
Compras e Contratação de Serviços, vem por meio desta Solicitação de 
Propostas, convidar fornecedores a apresentar proposta para serviço de 
serralheria, nos termos e condições do projeto Restauro dos Painéis e Mural 

do IV Centenário. 
 
I. OBJETO  
 
1. O objeto da presente Solicitação de Propostas consiste na seleção da 
proposta mais vantajosa para a prestação de serviços de serralheria para 
confecção de três estruturas expositivas autoportantes, de acordo com as 

seguintes especificações: 
 

a) - Confecção de 1 estrutura autoportante, em aço carbono, para a obra 
de Tarsila do Amaral, nas dimensões 253,0 x 704,0 x 4,8 cm; 
 

b) - Confecção de 1 estrutura autoportante, em aço carbono, para a obra 
de Clóvis Graciano, nas dimensões 251,0 x 603,0 x 8,5 cm; 
 

c) - Confecção de 1 estrutura autoportante, em aço carbono, para a obra 
de Manuel Lapa, nas dimensões 250,0 x 857,0 x 3,0 cm; 
 

d) - As estruturas deverão ter acabamento em pintura eletrostática, cor 
cinza, ref: RAL7024; 
 

e) - As estruturas deverão ser montadas no Centro Cultural São Paulo na 
semana do dia 08 de julho a 12 de julho de 2019; 
 

f) - Deverá estar incluso na proposta o material, pintura, frete e montagem 
da estrutura no Centro Cultural São Paulo. 
 

3. É imprescindível agendamento prévio da visita técnica com técnico 
responsável no Centro Cultural São Paulo, para acesso ao projeto da estrutura 
a ser confeccionada. 
 



2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com as exigências 
desta Solicitação de Propostas. 
 
II. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
 
1. Para participar da presente Solicitação de Propostas, os fornecedores 
interessados deverão encaminhar:  
 

(i) Proposta assinada, em papel timbrado, da qual deverão constar, pelo 
menos, nome, CNPJ, endereço e telefone para contato, bem como o 
preço dos serviços, prazo de entrega e formato de entrega do material; e 
 

(ii) Portfólio que demonstre experiência na prestação de serviços similares. 
 
III. ENTREGA DAS PROPOSTAS  

1. As propostas deverão ser encaminhadas à AACCSP até o dia 03 de junho 
de 2019 através do e-mail coordenacao@aaccsp.org.br. 
 
2. O agendamento poderá ser realizado através do telefone (11) 3271-7329 ou 
através do e-mail coordenacao@aaccsp.org.br. 
 
IV. PRAZO DE VIGÊNCIA.  
 
1. A contratação dos serviços em decorrência desta Solicitação de Propostas 
terá prazo de vigência de 25 dias ou até a conclusão dos serviços, caso seja 
verificada a necessidade de ampliação do prazo.  
 
V. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
 
1. Serão consideradas as propostas de empresas que possuam capacitação 
técnica comprovada para o desempenho das tarefas objeto desta Solicitação 
de Propostas.  
 
2. Será dada preferência às empresas que já possuam, em seu portfólio, a 
prestação de serviços similares aos descritos no Item I - OBJETO, e que 
tenham em sua lista de clientes instituições culturais, museus e afins.  
 
3. As empresas também serão avaliadas quanto ao desenvolvimento do 
trabalho que atenda às especificações quanto aos processos e/ou tecnologias 
utilizadas.  
 
4. Melhor preço. 
 
VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
 
1. Os resultados serão divulgados diretamente no site da AACCSP e através 
do envio de e-mails às empresas participantes da seleção de propostas. 
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2. Divulgado o resultado, a AACCSP fixará um prazo para que a empresa 
selecionada apresente a seguinte documentação: 
 

(i) Cópia do cartão de CNPJ; 
(ii) Comprovante de conta bancária de titularidade da empresa; e 
(iii) Cópia do contrato social registrado e alterações posteriores.  

 
3. Caso a empresa selecionada não apresente os documentos, será facultada 
à AACCSP a contratação de outra empresa participante da seleção de 
propostas. 
 
VII. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
1. Não será admitida a participação de empresas:  

a. declaradas inidôneas;  
b. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à AACCSP; 
c. que estiverem sob regime de falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial;  
d. que tenham em seu quadro de sócios ou administradores pessoas 
que sejam funcionárias, Diretores ou Conselheiros da AACCSP, bem 
como seus cônjuges ou parentes até o 2º (segundo) grau.  

 
2. Serão automaticamente desclassificadas as propostas que:  

a. não obedecerem às exigências desta Solicitação de Propostas; ou  
b. contenham preços superiores a R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) 
ou que sejam manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de 
valor igual a zero.  

 
3. Quaisquer outras informações a respeito desta Solicitação de Propostas 
poderão ser obtidas exclusivamente por escrito, por meio do e-mail 
coordenacao@aaccsp.org.br. A solicitação de informações adicionais não 
motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das propostas.  
 
4. A presente Solicitação de Propostas não obriga a AACCSP, sob qualquer 
forma, a assinar o respectivo Contrato com o fornecedor selecionado, sendo 
facultado à AACCSP revogar a presente seleção, a qualquer tempo, por 
fundado motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados 
mediante o envio de notificação via e-mail e publicação no site.  
 
São Paulo, 24 de maio de 2019.  
 
 
Atenciosamente,  
Priscilla Matos 
Coordenação Executiva 

mailto:aaccsp@aaccsp.org.br

