
                                                  

 

 

 

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

público o “Pedido de Cotação 076/2022” objetivando a contratação da artista Anelis Assumpção 

para show no evento de Celebração do Dia da Consciência Negra a ser realizado no dia 19 de 

novembro de 2022. 

Contratação por dispensa conforme Art. 4º do regulamento de compras 

 

Art. 4º - A aquisição e alienação de bens e a contratação de serviços e obras efetuar-se-ão 

mediante Seleção de Fornecedores.  

 

§ 2º - É inexigível o procedimento de Seleção de Fornecedores quando houver inequívoca 

inviabilidade de competição, em especial: 

 

II – para contratação de serviços técnicos profissionais especializados, nos termos do 

artigo 21 deste regulamento; 

 

Art. 21 – Para fins do presente regulamento, consideram-se serviços técnico-profissionais 

especializados, os trabalhos relativos a:  

 

VIII – profissional ou grupo de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de 

empresário; 
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Log

04 nov 2022, 11:52:02 Operador com email cesar.moreira@museuafrobrasil.org.br na Conta 97165a9a-d291-4a37-

b7a8-dfa829f54c67 criou este documento número cf549368-0a1c-4d41-8636-1c229062f62f.

Data limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2022 (11:49). Finalização

automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 nov 2022, 11:52:03 Operador com email cesar.moreira@museuafrobrasil.org.br na Conta 97165a9a-d291-4a37-

b7a8-dfa829f54c67 adicionou à Lista de Assinatura:

Justino.santos@museuafrobrasil.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Justino Enedino dos Santos Filho e CPF 298.317.318-67.

04 nov 2022, 13:04:09 Justino Enedino dos Santos Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

Justino.santos@museuafrobrasil.org.br. CPF informado: 298.317.318-67. IP: 191.13.25.86.

Componente de assinatura versão 1.397.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 nov 2022, 13:04:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

cf549368-0a1c-4d41-8636-1c229062f62f.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº cf549368-0a1c-4d41-8636-1c229062f62f, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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