São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.
Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILIZADOS EM CONSULTORIA E
REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DO MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Disposições Gerais:
O contrato em questão trata da prestação de Serviços Especializados em Consultoria e Regularização
Imobiliária para a Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para A Casa
Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social gestora do Museu da Casa Brasileira,
localizada 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 04 de março 2019 (ou após a assinatura do contrato) até a conclusão ou
parecer final do processo junto ao Corpo de Bombeiros.
Os pagamentos serão efetuados conforme medições estipuladas na proposta de orçamento, devendo ser
considerado medição mínima de 10% após a finalização do processo, mediante a apresentação de NF,
com vencimento mínimo de 10 dias úteis.
A Proposta Comercial deverá ser entregue com o valor por etapas dos serviços, e de acordo com o
escopo informado abaixo.
Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o
objeto social.
Escopo:
1.
2.
3.
4.

Processo de Renovação do AVCB – preparação, protocolo e acompanhamentos
Vistorias das instalações, com emissão de laudos corretivos e conclusivos
Requisição de FAT
Emissão dos atestados necessários e suas respectivas ART’s

Observações:
O MCB já possui as seguintes certificações:
Atestado de Brigada de Prevenção e Combate ao Incêndio – validade até 17/09/19.
Atestado das Instalações Elétricas – validade até 11/11/2019
Atestado do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – validade até 11/11/2019
Teste de Estanqueidade – validade até 12/11/2019.
O projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio foi atualizado recentemente, de forma que não haverá
necessidade de alterações, salvo alguma irregularidade identificada durante a vistoria técnica.
As vistorias técnicas deverão ser agendadas através dos e-mails: gerenciamanutencao@mcb.org.br e
auxmanutencao@mcb.org.br

Desde já agradecemos sua atenção e participação.

Atenciosamente,
Marcela Camargo - Gerente de Manutenção
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3919
Av. Brigadeiro Faria Lima 2705 São Paulo SP 01451 000 Brasil
www.mcb.org.br
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