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São Paulo, 07 de novembro de 2019. 

 

Carta Convite nº MANUT_02/2019  

 

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTROLE DE 

PRAGAS URBANAS 

O contrato em questão tratará da prestação de serviço especializado em Diagnóstico e Controle de 

Pragas Urbanas em Geral, conforme 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 Vigência: de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 

A empresa deverá comprovar estar devidamente registrada nos Órgãos Competentes e alinhada às 

Normas Regulamentadores para sua especialidade / serviço. Obrigatório apresentar o Certificado de 

Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Química ou documento equivalente, além dos 

atestados de capacidade técnica. 

 

Deverão ser utilizados produtos de uso exclusivamente profissional, devidamente registrado no Ministério 

da Saúde.  

 

A Proposta Comercial deverá ser entregue com o valor global de todos os serviços e materiais. 

 

Os pagamentos serão realizados todo o quinto dia útil subsequente ao mês de execução dos serviços, em 

24 parcelas iguais e mensais, 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 técnico fotográfico com o descritivo de cada etapa concluída do serviço bem 

como Certificado de Aplicação. 



 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

ESCOPO 

Área Construída: 2.297,76 m² 

Área Terreno: 12.556,92 m² 

 

Desratização 

Instalar dispositivos para controle de ratos, com objetivo de formar um anel em torno da edificação, 

dificultando a sua entrada nas dependências do Museu, os quais deverão ser mapeados e monitorados 

periodicamente. 

Frequência: Aplicações Quinzenais 

 

Desinsetização 

Aplicar inseticidas através de Pulverização, Atomização, Polvilhamento e Gel (iscas), para o controle de 

insetos rasteiros e voadores, no interior e exterior da edificação da edificação, incluindo as caixas de 

esgoto e gordura.  

Frequência: Aplicações Bimestrais 

 

Descupinização 

Aplicação de inseticidas para controle de cupins e brocas, de acordo com a espécie identificada no local, 

através de Injeção, Pulverização e Imersão. 

Frequência: Anualmente realizar a barreira química ao redor da edificação e imediatamente quando 

identificado focos isolados de cupins. 

 

Vistorias 

Deverá ser realizado vistorias trimestrais pelo profissional habilitado. 

 

Desde já agradecemos sua atenção e participação. 

Atenciosamente, 

Museu da Casa Brasileira – Coordenação de Manutenção 


