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São Paulo, 14 de agosto de 2018. 
 
Vimos por meio deste convidá-los a participar da cotação para TREINAMENTO DE BRIGADA DE 
INCÊNDIO conforme especificação abaixo, para a A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
(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.   
 
O treinamento deverá atender a Instrução Técnica 17/2018 do Corpo de Bombeiros de São Paulo com base 
na NBR 14276:2006. 
 

1. In Company (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705) 
2. Até 20 participantes  
3. O treinamento de formação da Brigada deverá ser realizado por profissional devidamente habilitado 

conforme IT 17/2018. 
4. Fornecer material didático para todos os participantes 
5. Emitir os certificados individuais e para a Instituição, devidamente assinados pelo profissional 

habilitado com cópia da documentação do profissional. 
6. Curso nível intermediário de 08h, sendo: 

 Parte teórica de combate a incêndio: 01 a 14, 19 e 20. 

 Parte teórica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente grandes hemorragias).  

 Parte prática de combate a incêndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.  

 Parte prática de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente grandes hemorragias). 
 
 
A proposta comercial deverá conter OBRIGATORIAMENTE as seguintes informações: valor do frete (se 
houver), prazo de entrega, vencimentos e validade da proposta, condições de pagamento e forma de 
pagamento (boleto ou deposito – para escolha por deposito apresentar junto com o orçamento cabeçalho do 
extrato bancário ou cópia de cheque ou cópia do cartão, os dados do favorecido devem ser os mesmos da 
razão social). 
 
As propostas de orçamento deverão ser encaminhadas para o e-mail auxmanutencao@mcb.org.br até 
20/08/2018. 
 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 
Att, 
Marcela Camargo - Gerente de Manutenção 
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3919 
Av. Brigadeiro Faria Lima 2705 São Paulo SP 01451 000 Brasil 
www.mcb.org.br 
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