
                                                  
 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 009/2021  

 

A Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de Cultura do Estado de São Paulo torna 

público o “Pedido de Cotação” objetivando a contratação de serviço de implantação e 

manutenção sistema frente de loja - PDV, conforme descrição abaixo:  

OBJETO DA PROPOSTA 

A presente seleção tem por objeto a contratação de serviço de implantação e manutenção 

sistema frente de loja - PDV, conforme as especificações: 

- Modulo Ponto de venda 

- Leitura de código de barras 

- Emissão de cupom fiscal 

- Modulo de controle de estoque 

- Emissão de NF-e 

- Importação de cadastros de produtos e fornecedores 

- Configuração da impressora fiscal e SAT 

- Emissão de relatório de vendas  

- Armazenamento de arquivos XML  

- Treinamento da equipe que vai utilizar o sistema 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO)  
 
As empresas interessadas deverão apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação, 
referente aos seus profissionais, a fim de demonstrar a sua qualificação técnica:  
 
I – Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito privado ou público, 
comprovando a aptidão para o desempenho das atividades objeto deste edital;  
 
II – Apresentar a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, que deverão ser pertinentes ao objeto deste edital 
 

FONTE DE RECURSOS  

A presente contratação será paga com recursos oriundos do Contrato de Gestão nº 003/2017 

celebrado entre a ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL e o Estado de São Paulo, por intermédio 

da Secretaria de Estado da Cultura. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO  



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

as seguintes informações: Endereço, telefone, e-mail, nome do representante para contato;  

Poderão participar da presente seleção os interessados no ramo pertinente ao objeto cotado 

no presente certame, que enviem as propostas até o dia 04 de junho de 2021. Solicitamos aos 

interessados que enviem as propostas para o e-mail: fabio@museuafrobrasil.org.br  

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DA SELEÇÃO  

A documentação da empresa vencedora da seleção deverá ser entregue antes da assinatura do 

contrato, contendo:  

I - cópia do CNPJ;  

II - certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais;  

III – certidões negativas do FGTS e Ministério do Trabalho;  

AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA  

Finalizado o procedimento de seleção na modalidade Coleta de Preços, a Diretora 

Administrativo-Financeira da ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL deverá ratificar sua 

regularidade mediante a assinatura da Autorização para contratação do serviço. 

CONTRATAÇÃO DO INTERESSADO  

A contratação do vencedor se dará após a autorização da Diretoria.  

O contratado se obriga a emitir Nota Fiscal de Serviços no mês de vigência dos serviços 

prestados e entregá-las à ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL, sendo que o vencimento deverá 

ser após o dia 05 do mês subsequente.  

Será de responsabilidade exclusiva do contratado o recolhimento de todos os tributos 

incidentes sobre as parcelas recebidas em função da prestação de serviços ora contratados, 

exceto aqueles que a Lei dispuser que deverão ser recolhidos na fonte. 

 

São Paulo, 19 de maio de 2021.  

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL 

mailto:fabio@museuafrobrasil.org.br

