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São Paulo, 12 de Janeiro de 2018.
Carta Convite nº 006/2018
Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ESGOTAMENTO,
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO E
HIDROJATEAMENTO DOS RAMAIS
Disposições Gerais:
O contrato em questão tratará da prestação de serviço especializado em Esgotamento, Limpeza e
Desinfecção das caixas de gordura e esgoto e desobstrução dos respectivos ramais, para A
Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social gestora do Museu da Casa
Brasileira, localizado na Av. Brigadeiro faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano - CEP 01451-000 – São
Paulo / SP, inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29.
Período de Vigência: de 02 de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Infraestrutura: 02 caixas de gordura, 05 caixas de esgoto e 50 metros lineares de tubulações.
O serviço deverá ser realizado através de caminhão conjugado (Auto vácuo / Hidrojatemanento).
Semestralmente serão realizadas 02 ações completas, uma em janeiro e outra em julho.
Eventualmente e conforme necessidade poderão ser programas outras ações, conjuntas ou
separadas, no entanto mediante à solicitação da Contratante e após aprovação de orçamento
avulso.
A empresa deverá comprovar estar devidamente registrada nos Órgãos Competentes e alinhada às
Normas Regulamentadores para sua especialidade / serviço.
A Proposta Comercial deverá ser entregue com os valores unitários de cada serviço.
Os pagamentos serão realizados de acordo com a conclusão de cada etapa de serviço, mediante a
apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dias úteis.
Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando
o objeto social.
É obrigatório o uso de EPI’s em atendimento ás Normas vigentes, sob risco de suspensão dos
serviços.
Deverá ser emitido relatório fotográfico a cada etapa concluída do serviço.

Desde já agradecemos sua atenção e participação.
Atenciosamente,
Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção
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