
                                                  
 

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 019/2021  

 

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

público o “Pedido de Cotação” objetivando contratação de serviço de intérprete de libras, 

conforme descrição abaixo:  

OBJETO DA PROPOSTA 

Contratação de pessoa jurídica para a prestação do serviço de intérprete de Libras para os 

eventos (visitas, webinários, lives, encontros virtuais) do Museu Afro Brasil (MAB). Pelo 

período de 12 meses. 

FINALIDADE 

A contratação do presente serviço integra uma das medidas do Programa de Acessibilidade 

do Museu Afro Brasil para a remoção gradual de barreiras de comunicação, a fim de 

promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência, no âmbito das atividades 

desenvolvidas pelo Museu Afro Brasil, englobando as ações desenvolvidas em modalidade 

virtual para o público geral ou para públicos específicos, de caráter eventual ou sazonal. 

CRITERIO DE ESCOLHA DO PREÇO VENCEDOR 

Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, devendo ser 

discriminado o valor por horas. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

Estima-se um quantitativo de 6 (seis) a 12 (doze) eventos a serem realizados mensalmente 

pelo MAB, sendo 1 (uma) visita mensal mediada por intérpretes de Libras para o Núcleo de 

Educação do Museu Afro Brasil e demais eventos abertos ao público. A saber: Aos Pés do 

Baobá, Negras Palavras, Webinários e Seminários de Práticas Educativas, além de Lives e 

oficinas. 

O quantitativo acima representa tão somente uma estimativa, podendo o Núcleo de 

Educação, de acordo com sua demanda, requerer mais ou menos eventos. 

No valor da proposta deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 

prestação do serviço.  

Os eventos terão a duração média de 2 (duas) a 4 (quatro) horas cada um, devendo o serviço 

ser prestado por dois intérpretes, em revezamento de 20 (vinte) em 20 (vinte) minutos, 

levando-se em consideração o adequado repouso dos profissionais.  

Os intérpretes convocados pela Contratada deverão ter concluído o ensino médio ou 

superior com proficiência em Libras, devendo comprovar sua qualificação profissional. 



                                                  
 

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 08 de outubro de 2021. Solicitamos 

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

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.  

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, 04 de outubro de 2021.  

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA  

ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL 

mailto:fabio@museuafrobrasil.org.br

