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São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

Carta Convite nº 011/2018

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ARBÓREA

Disposições Gerais:

O contrato em questão tratará da prestação de serviço especializado em Assessoria de Gestão Arbórea
conforme especificado no escopo abaixo, 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 Cotação: de 26/01 a 08/02/2018
Período de Vigência do Contrato: 01/03 a 31/03/2018
A empresa deverá comprovar estar devidamente registrada nos Órgãos Competentes e alinhada às Normas
Regulamentadores para sua especialidade e 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.
Escopo:
Realizar levantamento in loco para avaliar e diagnosticar a sanidade do arboreto do Museu com indicação
dos exemplares arbóreos comprometidos e em risco e com a devida justificativa de recomendação de poda,
supressão e /ou tratamento.
Após o levantamento deverá ser emitido o Laudo Técnico de Fitossanidade com fotos por profissional
responsável habilitado (Engº Agrônomo, Botânico, Biólogo ou áreas correlatas), juntamente com a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica).
O laudo servirá para fins de autorizações de podas e remoções junto aos órgãos competentes o qual será
providenciado diretamente pela Contratante.

Objetivos
Avançar com os cuidados fitossanitários dos exemplares do MCB, visando a requalificação da área verde
do jardim do MCB, segurança do público visitante e a sustentabilidade ambiental.
Como compensação ampliar o plantio de árvores nativas, mais resistentes as áreas urbanas e que também
possam potencializar sua exploração patrimonial aliada a vocação do Museu.
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Premissas:





Remoção das espécies exóticas invasoras;
Remoção dos indivíduos com grande infestação de cupim;
Remoção de troncos caídos ou decorrentes de abates mal feitos;
Substituição das espécies suprimidas por árvores nativas de preferência frutíferas, mas resistentes
ambiente.

Material de apoio fornecido pela Contratante



Planta com o levantamento arbóreo
Lista de Identificação dos exemplares

Desde já agradecemos sua atenção e participação.

Atenciosamente,
Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção

_______________________________________________________________________

