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São Paulo, 02 de maio de 2019. 
Carta Convite nº PPD_ 003/2019  
 
 
Ref: Contratação de serviço de higienização mecânica para acervo bibliográfico do MCB  
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Orçamento para: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
A/C.: Wilton Guerra 
 
Cotação para contratação de profissional para executar serviço de higienização do acervo bibliográfico do 
Museu da Casa Brasileira, instituição cultural gerida pela Organização Social A Casa Museu de Artes e 
Artefatos Brasileiros. 
Está tomada de preços está em acordo com o Manual de Contratação de Serviços da A Casa Museu de Artes 
e Artefatos Brasileiros, não sendo objeto de licitação. 
 
Especificação de produto - 
Tipo: higienização mecânica de acervo bibliográfico 
Qtdade dias: 5 
Período: de 10 a 14/06, das 09h00 às 17h30 
Descritivo de Serviço: o profissional contrato, sob a coordenação da equipe do MCB executará juntamente 
com profissionais da instituição o trabalho de higienização unitário de livros contaminados por fungo e/ou 
poeira, dispostos atualmente no Centro de Documentação. O trabalho consistira na remoção de lotes de 
livros das estantes, deslocamento com auxílio de carrinho de biblioteca até o onde os livros serão 
higienizados. Ao final do trabalho os livros deverão ser realocados em seus respectivos nichos. 
Materiais necessários: Epi’s, aspirador de pó com filtro EPA e/ ou Capela para higienização, trinchas, etc.. 
Laudo/ relatório final: como conclusão do serviço, deverá ser entregue juntamente com a nota fiscal de 
serviço laudo geral da situação do acervo bibliográfico, contendo fotos do processo e exemplo de problemas 
encontrados. 
 
 
Pagamento Faturado (15 dias), com emissão de nota fiscal, para: 
Razão Social: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
CNPJ: 03.031.145/0002-29 
Endereço : AV Brig. Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano 
CEP : 01451-000 
 
 
Wilton Guerra  
Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação 
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3909 
 


