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São Paulo, 05 de novembro de 2018.

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS CLASSE II
 O contrato em questão trata da prestação de serviço especializado de Coleta e Transporte de
Resíduo Classe II conforme NRB ABNT 10004 (resíduos A-001, A-003, A-006, A-007 e A-099),
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 01451000 – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29.
 Período de Vigência: de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.
 A Empresa deverá estar devidamente registrada junto aos órgãos competentes (PMSP / Amlurb)
como prestadora de serviços para Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, devendo apresentar
o certificado quando da efetivação do contrato e a cada renovação.
 A empresa contratada deverá disponibilizar, a título de comodato gratuito, 01 (um) container de
1,20m³ com fechamento apropriado para a coleta de resíduos orgânicos.
 Necessário informar o custo unitário das coletas avulsas, caso necessária coleta além da prevista
na tabela abaixo.
 A Taxa de Destinação Final deverá estar inclusa no valor unitário das coletas.
 Para coletas com caminhão, necessário consultar CETSP para verificar as restrições de circulação
e horários.
 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, subsequente ao mês em que ocorreram os serviços,
mediante a apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dias úteis.
 A Proposta Comercial deverá ser entregue com os valores unitários mensais e/ou diários de acordo
com as tabelas descritivas abaixo.
 Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando
o objeto social.
Periodicidade Mínima de Coletas
Container 1,20 m³
Orgânico

Periodicidade
Coleta diária (segunda-feira a
domingo) – 30 a 31 coletas
mensais

R$ Coleta Mensal

R$ Coleta Avulsa

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