
                                                  
 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 004/2022  

 

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

público o “Pedido de Cotação 004/2022” para aplicação da vacina contra gripe. 

 

OBJETO DA PROPOSTA 

A presente seleção tem por objeto a contratação de serviço para aplicação da vacina contra 

gripe.  

A vacina aplicada deverá ser a “Vacina Quadrivalente contra gripe 2022”. 

As doses serão aplicadas nos 64 funcionários do museu, in Company, podendo ter acréscimo 

de dependentes.  

A lista definitiva com a quantidade e o cronograma será definido entre as partes. 

Garantia mínima de 50 doses 

A proposta deverá incluir:  

- Transporte, manuseio e conservação de todo imunobiológico, segundo normas sanitárias; 

- Equipe técnica composta por profissionais de Enfermagem disponíveis em hora e local 

previamente determinado, incluindo os turnos se necessário; 

- Carteira de vacinação e bula da vacina a serem entregues a todos os vacinados; 

- Destinação final e acondicionamento adequado de todo material utilizado (seringas, agulhas, 

algodão etc.), conforme critérios técnicos recomendados para tal fim. 

 

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

no presente certame. 

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; 

3) Valor total da proposta;  



                                                  
4) Validade da proposta.  

O recebimento das propostas ocorrerá até o dia 05 de abril de 2022. Solicitamos aos 
interessados que enviem as propostas para o e-mail: fabio@museuafrobrasil.org.br com o 
assunto PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 004/2022.    
 

AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA  
Finalizado o procedimento de seleção na modalidade Pedido de cotação, 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 eletrônica conforme legislação vigente.  
 
Será de responsabilidade exclusiva do contratado o recolhimento de todos os tributos incidentes 
sobre as parcelas recebidas em função dos serviços ora contratados, exceto aqueles que a Lei 
dispuser que deverão ser recolhidos na fonte. 
 
 

São Paulo, 25 de março de 2021.  

 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL 


