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São Paulo, 17 de Agosto de 2015. 
 
 

Carta Convite nº 001/2015 
 
 
 
Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZAS E RECPÇÃO 
 
Período de Vigência: de 25 de Setembro de 2015 a 30 de Novembro de 2016 
 
 
Do Contrato: 
 

 O contrato em questão trata do fornecimento de postos fixos de limpezas e postos eventuais de 
limpezas e recepção, conforme tabelas descritivas abaixo, a serem realizados nas dependências 
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. 

 Os serviços prestados deverão ser executados por funcionários da Contratada devidamente 
regularizados. 

 Para os postos eventuais tanto de limpezas quanto recepção, a serem contratados em eventos 
públicos ou privados, deverá haver disponibilidade para serviço noturno e aos finais de semana, 
sendo a demanda comunicada com antecedência de no mínimo 02 dias. A demanda varia de 
acordo com a agenda de eventos. 

 Os pagamentos serão efetuados no dia 01 de cada mês subsequente ao mês em que ocorreram os 
serviços com postos fixos, e no dia 10 de cada mês para os serviços eventuais, mediante a 
apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dia úteis. 

 A contratada deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e insumos de limpezas 
adequados a cada tipo de material e serviço. Necessário enviar planilha com os quantitativos 
marcas para avaliação. 

 Uso obrigatório de Uniforme e EPI’s. 
 

 
POSTOS - FIXOS 
 

Escala 6x1 – Folgas DF – Revezamento, sendo: 

Qtde Posto Escala Horário 

02 Auxiliar de Limpeza 6x1 44hs semanais 

01 Auxiliar de Serviços Gerais 6x1 44hs semanais 

01 Encarregada 6x1 44hs semanais 

01 Materiais e Equipamentos (*) 

 
 
(*) Os Materiais Saneantes Domissanitários (Ex: detergente, desinfetantes, ceras, etc) e 
Equipamentos para a Limpeza (hidrojateadora, aspirador, rodo, vassoura, panos, etc) deverão ser 
disponibilizados pela Contratada (enviar relação conforme necessidade levantada no local). 
 
Os horários de entrada e saída dos funcionários serão acordados posteriormente. 
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POSTOS - REGIME EVENTUAL (para contratação em eventos públicos e privados) 
 

Qtde Posto Descrição 

01 
Auxiliar de Limpeza 
Feminino 

1 dia de trabalho, com carga horária de até 10h, com início a ser definido pelo 
Contratante conforme necessidade do evento. 
01 hora de intervalo para refeição e descanso. 

01 
Auxiliar de Limpeza 
Masculino 

1 dia de trabalho, com carga horária de até 10h, com início a ser definido pelo 
Contratante conforme necessidade do evento. 
01 hora de intervalo para refeição e descanso. 

01 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

1 dia de trabalho, com carga horária de até 10h, com início a ser definido pelo 
Contratante conforme necessidade do evento. 
01 hora de intervalo para refeição e descanso. 

01 
Recepcionista 
Feminino 

1 dia de trabalho, com carga horária de até 10h, com início a ser definido pelo 
Contratante conforme necessidade do evento. 
01 hora de intervalo para refeição e descanso. 

 
 
 
Da cotação: 
 

 A Proposta Comercial deverá ser entregue com os valores unitários mensais e/ou diários de acordo 
com as tabelas descritivas acima. 

 Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando 
o objeto social. 

 O prazo de entrega das propostas é até 24/08/2015 aos cuidados de Marcela Camargo 
(gerenciamanutencao@mcb.org.br) com cópia para Ricardo Teiji (manutencao@mcb.org.br). 

 Para esclarecimentos de dúvidas, encaminhar e-mail para os responsáveis acima. 
 É imprescindível vistoria ao local antes do envio das propostas de orçamento. O agendamento 

deverá ser realizado junto à Juliqueite Nobrega pelo e-mail auxmanutencao@mcb.org.br ou pelos 
telefones 30263917 / 30323727. 

 
 
Da Rotina: 
 
 

A. Diariamente ou conforme necessidade (uma vez quando não explicitado): 
 

1. Varrição das áreas externas e calçamentos; 
2. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; 
3. Higienizar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; 
4. Realizar retirada do lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado 

pela Administração 
5. Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora; 
6. Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário 

desinfetante;  
7. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; 
8. Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 
9. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as 

refeições;  
10. Limpar os corrimãos; 
11. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária; 
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B. Semanalmente ou conforme necessidade (uma vez quando não explicitado): 
 

1. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, 
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, 
extintores de incêndio, etc.;  

2. Realizar limpeza dos objetos do acervo conforme material especificado pela área responsável 
(serviço com acompanhamento obrigatório pelo setor); 

3. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  
4. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 
5. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; Lustrar 

todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;  
6. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;  
7. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;  
8. Lavar os balcões e os pisos vinílicos,de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com 

detergente, encerar e lustrar;  
9. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;  
10. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;  
11. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool. 
12. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;  
13. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  
14. Limpar os elevadores com produtos adequados; 
15. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.  

 
 

C. Mensalmente ou conforme necessidade (uma vez quando não explicitado): 
 

1. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  
2. Limpar forros, paredes e rodapés;  
3. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados;  
4. Limpar persianas com produtos adequados;  
5. Remover manchas de paredes;  
6. Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês; 

 
 
Requisitos: 
 

 Personalidade jurídica com mais de 1 (um) ano de existência; 
 Disponibilidade para horários alternativos; 
 Disponibilidade de equipe de até 4 funcionários por evento; 
 Comprometimento com a agenda de eventos do Contratante; 
 Pontualidade e pró-atividade; 

 
 
Caso não tenham interesse em participar, pedimos a gentileza nos responder com a negativa. 

 
 
Desde já agradecemos sua atenção e participação. 
 
 
Atenciosamente, 
Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção 
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