PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 003/2021

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 Tecnologia da
Informação, conforme descrição abaixo:
OBJETO DA PROPOSTA
A presente seleção tem por objeto a contratação de serviço de Tecnologia da Informação para
o Museu Afro Brasil, conforme as especificações:
Suporte remoto ilimitado (Telefone, e-mail e whatsapp) incluindo 4 visitas mensais das 08:30
às 17:30 e preventivas (mês) para 37 usuários e 2 servidores.
Serviços inclusos:
Gestão de parque tecnológico;
Gestão de políticas de acesso, GPO, compartilhamento e instalação de software;
Estruturação e manutenção de rotinas de backup;
Gestão de riscos e tratamentos de incidentes;
Implantação de melhores práticas de estruturação de CPD;
SLA’s de suporte remoto: atendimento em até 2 horas; in loco: em até 24 hrs;
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 03/2017
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 30 de março 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;
Além dos documentos supracitados, por se tratar de contratação de serviço que implica na
alocação de mão de obra nas dependências da ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL, a empresa
deverá apresentar mensalmente, junto com a fatura:
I - guia de recolhimento do FGTS
II – Contribuição ao INSS incidente sobre o salário do funcionário, sob pena de retenção do
pagamento.
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 10 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, 15 de março de 2021.

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL

