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São Paulo, 08 de novembro de 2019. 
 

Carta Convite nº MANUT_10/2019  

 

Ref: LOCAÇÃO DE CONTAINERS 

 
 

O contrato em questão trata da LOCAÇÃO DE CONTAINERS conforme as descrições 

abaixo para fins de guarda de documentos, materiais e equipamentos, a ser locado pela A 

Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, Organização Social gestora do Museu da 

Casa Brasileira, localizado à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2705, Jardim Paulistano, São 

Paulo/ SP. 

 

Período de Vigência: de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. 

 

A empresa a ser contratada deverá estar devidamente habilitada e fornecer e/ou locar 

produtos certificados de acordo com a Normas Regulamentadoras vigentes. 

 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, subsequente ao mês em que ocorreram os 

serviços, mediante a apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dias úteis. 

 
A Proposta Comercial deverá ser entregue com os valores unitários de cada equipamento, 

transportes de entrega e retirada, acoplagens e desacoplagens e manutenção dos 

containers (neste último caso apenas quando solicitado pelo Contratante) 

 
Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, 

constando o objeto social. 

 
Relação de Equipamentos a serem fornecidos pela Contratada 

 
• 02 containers metálicos nas dimensões 2,25m (larg) x 3,00m (comp) x 2,40 (alt) cada, 

sem pintura, \/ com 01 porta simples e janelas de ventilação. 

 
• 02 containers metálicos conjugados, nas dimensões 2,25m (larg) x 6,00m (comp) x 

2,40 (alt) cada, sem pintura, com portas duplas e janelas de ventilação. 
 

• 02 containers metálicos conjugados, nas dimensões 2,25m (larg) x 6,00m (comp) x 

2,40 (alt) cada, sem pintura, com portas duplas e janelas de ventilação. 

 
• 01 Container metálico revestido em PVC, nas dimensões 6,00(comp) x 2,25(Iarg) 

x 2,40m (pé direito), com 01 porta simples e janelas de ventilação 



 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 
Considerar na proposta de orçamento o transporte de entrega e retirada através de 

caminhão munk, mão de obra para acoplagem e desacoplagem dos containers conjugados, 

e custo de manutenção periódica em caso de solicitação do contratante. 

 
 
 
      Abaixo layout de implantação: 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradecemos sua atenção e participação. 

Atenciosamente, 

Museu da Casa Brasileira – Coordenação de Manutenção 


