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São Paulo, 29 de junho de 2018. 
 
 

Carta Convite MANUT_ 015/2018 
 
 
 
Ref: LOCAÇÃO DE CONTÊINERES  
 
 
 
Disposições Gerais: 
 
 

 O contrato em questão trata da locação de CONTÊINERES 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. 

 A vigência do contrato se dará a partir da assinatura do contrato, revisto para a segunda quinzena 

de julho de 2018 com término previsto para 31 de dezembro de 2019. 

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

certificados de acordo com a Normas Regulamentadoras vigentes. 

 A data de entrega e horário do equipamento deverá ser agendada previamente com a Gerência de 

Manutenção do MCB, através dos telefones 30263919, 30263917 ou 30323727. 

 

Relação de Equipamentos 

 

Opção de Orçamento 01: 

  
02 containers metálicos sem pintura, nas dimensões 2,25m (larg) x 3,00m (comp) x 2,40 (alt) com 01 porta 
simples e janelas de ventilação.  

02 containers metálicos sem pintura, conjugados, nas dimensões 2,25m (larg) x 6,00m (comp) x 2,40 (alt) 
com portas duplas e janelas de ventilação. 

 
 
Opção de Orçamentos 02: 
 
01 container metálico sem pintura, nas dimensões 2,25m (larg) x 4,00m (comp) x 2,40 (alt) com 01 porta 
simples e janelas de ventilação.  

02 containers metálicos sem pintura, conjugados, nas dimensões 2,25m (larg) x 6,00m (comp) x 2,40 (alt) 
com portas duplas e janelas de ventilação. 
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Considerar na proposta de orçamento o transporte até o endereço da locatária através de caminhão Munk e 

mão de obra para acoplagem dos containers conjugados. 

 
Também deverá estar previsto o custo para remanejamento de 04 containers existentes no local para 

adequação do local e entrada dos novos containers. 

 

Segue em anexo os layouts com as opções desejadas para melhor entendimento. 

 

 

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


