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São Paulo, 13 de Dezembro de 2016.

Carta Convite nº 008/2016

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E ANÁLISE DE POTABILIDADE

Disposições Gerais:
 O contrato em questão tratará da prestação de serviço especializado em Limpeza, Higienização e
Desinfecção de reservatórios de água e emissão da Análises de Potabilidade, 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 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 A Proposta Comercial deverá ser entregue com os valores unitários de cada serviço de acordo com
a tabelas descritiva abaixo, obedecendo a periodicidade pré-estabelecida. Anualmente serão 02
limpezas, desinfecções e higienizações de 03 reservatórios e 12 Análises de Potabilidade.
 Os pagamentos serão realizados de acordo com a conclusão de cada etapa de serviço, 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, sob risco de suspensão dos serviços.
 Os funcionários deverão possuir certificados / treinamentos de acordo com a NR33 e NR35.
 Para a limpeza dos reservatórios deverá ser emitido relatório fotográfico a cada conclusão do
serviço.
 A Análise de Potabilidade deverá ser realizado em laboratório certificado pelo INMETRO - NBR 17025

Infraestrutura
Reservatório 01
Reservatório 02
Reservatório 03

Volume
8
12
12

m³
m³
m³

Local
subsolo
sótão / cobertura
sótão / cobertura

Local
Análise de Potabilidade ponto 01
Análise de Potabilidade ponto 02

Periodicidade Semestral
jan/17

jul/17

Periodicidade Bimestral
fev/17
fev/17

abr/17
abr/17

jun/17
jun/17

ago/17
ago/17

out/17
out/17

dez/17
dez/17

Desde já agradecemos sua atenção e participação.

Atenciosamente,
Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção
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