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São Paulo, 13 de novembro de 2014. 

 

TÍTULO: OBRA ELÉTRICA – SEGUNDA FASE 

 

CARTA CONVITE Nº 001/2014 

 

Referência: Demolição da caixa padrão de entrada de energia, confecção de cabine primária com previsão 

para gerador, cabeamento e instalação de iluminação externa e finalização aérea do sistema 

de para raios. 

 

 

1. OBJETO 

O objeto desta carta convite é a contratação de serviços técnicos e especializados para reforma 

elétrica com confecção de cabine primária, iluminação do jardim e área fronteiriça e reforma do sistema de 

para-raios do imóvel do Museu da Casa Brasileira localizado n a cidade de São Paulo, estado de São 

Paulo, na avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2705, t ambém denominada “Obra Elétrica - segunda 

fase”. 

 

 

2. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

 

  2.1. Termo de confidencialidade  

 

  Os termos desta Carta Convite e de quaisquer outros documentos fornecidos pela A CASA – 

MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS, e empresas relacionadas a esta proposta, são 

considerados confidenciais por todas as partes e, portanto, não devem ser divulgados a terceiros sem 

autorização prévia das partes envolvidas. 

 

  2.2. Validade da proposta  

 

  Ao responder a esta Carta Convite, o fornecedor deve estar ciente de que sua proposta 

constitui uma oferta formal a A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS. Esta oferta 

continuará válida pelo período de pelo menos 30 (trinta) dias do recebimento da proposta. 
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  2.3. Conteúdo da proposta  

 

  A proposta deverá conter os dados da empresa e uma proposta comercial. 

 

A proposta deverá ser encaminhada em 01 (um) envelope lacrado e identificada conforme 

segue: 

  

 NOME E CNPJ DO PROPONENTE 

REF: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS–  REFORMA ELÉTRICA – 

SEGUNDA FASE. 

 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2705 – Jardim Paulistano 

São Paulo – SP. 

CEP: 01451–000. 

 

2.3.1 Qualificação 

Uma cópia simples de: 

a) Habilitação Jurídica 

I - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e respectivas alterações em vigor, devidamente 

registrado no órgão competente e, nas sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores; 

II – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

b) Habilitação Fiscal 

I – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II – Inscrição no cadastro de contribuintes municipal – Cadastro de Contribuinte Mobiliário/Alvará de 

Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal e estadual (se for inscrito), relativo à sede da empresa; 

III – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

V – Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
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VI - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Mobiliários - Municipal, relativo à sede da empresa; 

VII - Certidão Negativa Estadual ou Certidão Negativa para Não Contribuinte do ICMS do domicílio 

ou sede da empresa; 

VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

 

c) Habilitação Técnica: 

I - Indicação do(s) técnico(s) responsável(eis) pela emissão de ART de elaboração do projeto, bem 

como o título de comprovação de qualificação técnica do profissional; 

II - A comprovação técnico-operacional da proponente deverá ser efetuada mediante a 

apresentação de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) 

respectivo(s) atestado(s) de elaboração de projeto, onde fique comprovada a responsabilidade técnica no 

desenvolvimento de projetos de arquitetura com características semelhantes aos dos serviços alvo desta 

Carta Convite; 

III - 1 (uma) cópia do Atestado de Visita ao local da obra, emitido pela Casa Museu de Artes e 

Artefatos Brasileiros. 

 

 

2.3.2 - Proposta Técnica. 

 

A proposta técnica deverá ser realizada por escrito, redigida de forma sintética e objetiva, 

podendo, se desejável, apresentar imagens representando a visão conceitual da proponente para o 

projeto. Não há necessidade de apresentação de desenhos arquitetônicos (plantas, cortes, 

fachadas, perspectivas e ou maquetes), uma vez que serão fornecidos por esta Organização Social 

de Cultura. 

A equipe contratada deverá atuar, quando necessário, em conjunto com equipe designada 

pela Organização Social de Cultura para fornecer subsídios necessários:. 

 

O projeto para execução dos serviços inclui: 

 

                  a)_Mudança de padrão junto a AES Eletro Paulo; 

b)_Compra de todo o material necessário; 

c)_Demolição da caixa padrão de entrada de energia; 

d)_Remoção dos entulhos; 
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e)_Construção de toda a alvenaria, como base, contra piso,envelopamento em 

concreto da tubulação necessárias; 

f)_Cercado Aramado para isolamento e proteção da cabine; 

g)_Subestação Blindada conforme projeto; 

h)_Reforma do sistema de aterramento da cabine e de todo o museu; 

i)_Iluminação dos jardins do museu, onde as luminárias já foram adquiridas. 

j)_Tudo com ART até a ligação final e definitiva. 

 

 

Considerar na Proposta Técnica os seguintes serviços a serem desenvolvidos: 

• Serviços preliminares 

o Análise e planejamento do projeto a ser fornecido pelo Museu para inicio 

das obras e organização; 

o Planejamento e execução da obra conforme critérios de horários pré-

estabelecidos pelo Museu; 

 

• Serviços de obra civil 

  

o Demolição e remoção de entulhos da alvenaria da caixa de entrada de 

energia existente, obedecendo a critérios específicos em projeto; 

o Execução de regularização do piso e com os fundos na divisalateral do lote. 

o Execução de tapumes adequados para as áreas de demolição ou quando 

houver necessidadecomo forma de proteção 

o Confecção da alvenaria da cabine primária com o devido isolamento e 

proteção; 

 

• Serviço de pintura 

o Pintura da área externa e ferragens conforme especificação do projeto. 

o Pintura da área interna conforme especificação do projeto, com base e tinta 

esmalte sintético no metálicos e pintura do piso com tinta própria para o 

piso. 
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2.3.3 - Proposta Comercial  

A proposta comercial deverá ser em Reais (R$), irreajustável pelo período vigente do contrato. 

A proposta deve considerar mão-de-obra, em quantidades, níveis e especializações necessárias à 

execução completa do objeto desta Carta Convite.  

Quanto à compra do material: 

- a proposta poderá incluir o valor total do material envolvido, considerando a compra feita pelo 

próprio fornecedor, ou considerando que a compra será feita pela A Casa Museu de Artes e Artefatos 

Brasileiros. Nesta segunda hipótese, o fornecedor deverá, na proposta, prever o valor total do material a ser 

comprado; durante a execução da obra, o fornecedor deverá fazer três orçamentos para cada compra a ser 

realizada; A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros concretizará a compra no menor valor 

apresentado.  

Os serviços, objeto da presente Carta Convite, deverão ser executados, exclusivamente, pela 

empresa qualificada. No caso de subcontratação na prestação dos serviços, é obrigatório constar na 

proposta, as qualificações, com currículo, dos profissionais e/ou empresas que irão executar, 

conjuntamente, o objeto contratual.  É de inteira responsabilidade da empresa qualificada, as atividades a 

serem desenvolvidas por estes profissionais, assumindo todos os danos por prestação de serviços 

desqualificada e outros causados no decorrer da prestação de serviços.  

Deverá ser apresentada a infra-estrutura que será disponibilizada, bem como o técnico responsável 

pelos contatos a serem feitos. 

Nota importante: pede-se que as informações apresentadas sejam redigidas de forma sintética e 

objetiva, visto que a análise técnica e a qualificação adequada para os serviços a serem contratados 

influenciarão favoravelmente na seleção da proposta vencedora. 

 

     

  2.4. Acordo de fornecimento  

 

  O acordo de fornecimento final terá como base o conteúdo desta Carta Convite. A A CASA – 

MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS somente se obriga a adquirir os serviços quando os 

acordos estiverem negociados, documentados e formalizados com a assinatura do contrato. 

 

  2.5. Cláusulas legais  
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  Todos os acordos estarão sujeitos às cláusulas legais do contrato de prestação de serviços 

padrão de A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS, que será objeto de detalhamento 

durante a fase de negociação. 

 

3. Notificações  

 

  Até 11/12/2014, resultado final do processo será divulgado no sítio do Museu da Casa 

Brasileira. Se necessário, poderá haver um contato formal da A CASA – MUSEU DE ARTES E 

ARTEFATOS BRASILEIROS para a obtenção de informações adicionais ou para esclarecimentos de 

tópicos sobre preços e/ou escopo de serviços. 

     

  4.1. Custo da Requisição de Proposta  

 

  O proponente é o responsável por todos os custos referentes à resposta à esta Carta Convite. 

 

  

 

 

6. TERMOS E CONDIÇÕES BÁSICAS  

 

  6.1. Prazos e condições de pagamento  

 

  O prazo e as condições de pagamento exigidas pela sua empresa devem constar da parte 

comercial desta proposta.  

     

  6.2. Garantia  

 

  O fornecedor deve garantir a qualidade dos serviços prestados, cumprindo todas as 

especificações acordadas entre as partes.  Se algum serviço e/ou produto recebido pela A CASA – MUSEU 

DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS não estiver de acordo com esses requisitos, os gastos 

ocasionados serão de responsabilidade do fornecedor. 

 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 
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O início dos serviços deverá ser contado a partir da assinatura do contrato e o prazo para a 

execução e conclusão, deverá ser de no máximo dois meses após assinatura do contrato. 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão julgadas com base em atribuição de pontos para os seguintes quesitos: 

 

a. Currículo da proponente e dos responsáveis pela prestação de serviços; 

b. Número de Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo CREA e relativas a projetos 

similares ao do objeto desta Carta Convite; 

c. Atendimento aos itens do Termo de Referência; 

d. Nível de adequação da proposta aos itens do Termo de Referência; 

e. Nível de adequação do valor comercial aos itens do Termo de Referência, considerando maior 

pontuação ao menor valor, e assim sucessivamente. 

 

Após o julgamento das propostas não caberá à proponente qualquer direito a recurso, reclamação 

ou indenização. 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Quaisquer dúvidas ou informações adicionais a respeito desta Carta Convite deverão ser 

encaminhadas por e-mail para o endereço manutencao@mcb.org.br, aos cuidados de Engº. Teiji Saito, e 

serão respondidas por escrito para o endereço de e-mail indicado. 

 

–O projeto impresso deverá ser retirado pessoalmente, como Coordenador deManutenção Teiji 

Saito, no período compreendido entre 17/11/2014 a 24/11/2014, em horário comercial; na data da 

retirada do projeto será obrigatória a realização de visita técnica de reconhecimento ao local do 

projeto, ocasião em que será fornecido também o Atestado de Visita. 

- As propostas deverão ser enviadas até o dia 08/12/2014 

– A solicitação de informações não motivará a prorrogação de prazos previstos neste procedimento. 

– Cabe à empresa verificar a conformidade do Termo de Referência, apresentando se for o caso as 

alterações e inclusões necessárias na proposta. Não será admitido qualquer pleito de serviços ou 

quantidades no decorrer do serviço, salvo os de solicitação desta Organização Social de Cultura. 

- A divulgação da proposta vencedora será feita através do sítio da instituição, até o dia 11/12/2014 
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Caberá unicamente à Organização Social de Cultura as disposições relativas ao objeto contratual e 

obrigações acessórias a serem atribuídas à empresa qualificada para realização do projeto, obedecendo às 

normas atribuídas a convênios pela Secretaria de Estado da Cultura. 

 

A presente Carta Convite atende e é regida pelo disposto no Regulamento de Compras e 

Contratações de Obras e Serviços da Organização Social de Cultura. 
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A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 


