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São Paulo, 25 de maio de 2016.  
 
Carta Convite nº PPD_ 003/2016  
 
 
Ref: Contratação de consultoria especializada em Gestão de Documentos e Informações para implantação 
de gestão documental 
 
 
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, dedica-se às 

questões da morada brasileira pelo viés da arquitetura e do design. Atualmente é gerido pela Organização 

Social de Cultura A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, através de contrato assinado com a Secretaria 

da Cultura do Estado de São Paulo. 

 
Por meio desta Carta Convite, abre a contratação de consultoria especializada em Gestão de Documentos e 

Informações para implantação de gestão documental do acervo administrativo/ histórico do Museu da Casa 

Brasileira. 

 

Vide Termo de Referência (ANEXO I) 

 
 
 
As propostas de orçamentos deverão ser encaminhadas até as 17h00 do dia 15 de junho de 2016.  

A empresa interessada deverá entrar em contato com Wilton Guerra – Gerente de Preservação Pesquisa e 

Documentação 3026-3909/ pesquisa@mcb.org.br 

 

Desde já agradecemos sua atenção e participação.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação 
Museu da Casa Brasileira 
  

mailto:pesquisa@mcb.org.br
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Anexo I 

 

Termo de Referência 
 
 
1. OBJETO: 

1.1. Contratação de consultoria especializada em Gestão de Documentos e Informações para 
implantação de gestão documental do acervo administrativo e histórico do Museu da Casa 
Brasileira/ Organização Social de Cultura (O.S.) A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. Elaboração de diagnóstico da documentação; 
2.2. Desenvolvimento da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos; 
2.3. Implantação do Sistema de Arquivos e Informações do MCB; 
2.4. Organização da documentação existente; 
 

3. PERFIL DO ACERVO FORMADO 
3.1. Arquivo institucional, com predominância da área meio, formado ao longo de aproximadamente 20 

anos de gestão, com tipologia de documentos variados; 
3.2. Pequena parte já constituído como Histórico; 
3.3. Volumetria – 110 metros lineares (aprox.) ou cerca de 700 caixas; 
3.4. A consulta a documentação pode ser feita por meio de uma planilha em Excel com a descrição 

sumária dos documentos; 
 

4. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 
4.1. O desenvolvimento dos trabalhos será junto aos gestores das áreas meio e fim, com preponderância 

da área Administrativa e de Preservação Pesquisa e Documentação da instituição; 
4.2. O PROJETO a ser desenvolvido deve estar alinhado com as normas das Comissões de Avaliação de 

Documentos e Acesso (CADA), do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), bem como, 
com as diretrizes e especificidades do regime de gestão por Organizações de Cultura da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo. 

4.3. A CONTRATANTE indicará um profissional que será o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar 
e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
de sua execução e, de tudo, dará ciência aos gestores da O.S.; 

4.4. Ao final do contrato todos os produtos e documentos desenvolvidos ou gerados deverão ser 
entregues em base digital à CONTRATANTE; 

4.5. O FORNECEDOR obriga-se a manter em sigilo e a não disponibilizar para quaisquer terceiros 
qualquer informação ou documento a que vierem a ter acesso em virtude do trabalho contratado; 

 
5. DA EQUIPE TÉCNICA 

5.1. O FORNECEDOR deverá garantir no PROJETO um corpo técnico mínimo formado por um Supervisor 
ou Coordenador e um Documentalista. 
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6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO  
6.1. O prazo de execução do serviço: 

  60 (SESSENTA) a 90 (NOVENTA) dias - para o Diagnóstico Documental e a apresentação prévia 
de Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos; 

 90 (NOVENTA) dias – para Implantação do Sistema de Arquivos e Informações e organização 
da documentação do MCB. 
Obs.: Caso o prazo seja insuficiente, o FORNECEDOR deverá fazer esta ressalva na proposta, e 

apresentar um cronograma de execução da Implantação em fases, sendo que a 1ª fase deverá 

ser realizada dentro do prazo estipulado (90 dias) e no exercício de 2016. As demais fases 

deverão ser apresentadas com cronograma de execução e desembolso para o exercício do ano 

de 2017. 

6.2. O contrato inicial terá vigência de 150 (CENTO E CIQUENTA) dias ou até 31 de dezembro de 2016. 
 

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
7.1. A proposta deverá vir em nome da A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, aos cuidados de 

Wilton Guerra. 
7.2. Entre os itens apresentados na proposta deverão estar contidos: 

 Currículo e projetos desenvolvidos; 

 Conceito Geral de organização de arquivos institucionais; 

 Metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do PROJETO; 

 O FORNECEDOR deverá apresentar a infraestrutura necessária (CONTRATANTE) para que o 
PROJETO possa ser desenvolvido nas dependências da CONTRATANTE; 

 O FORNECEDOR deverá apresentar os custos da seguinte forma: 
 Diagnóstico; 
 Implantação e organização; 

 Caso esta etapa esteja dividida em fases, apresentar os custos de cada uma delas; 

 Cronograma prévio a ser apresentado pelo FORNECEDOR, levando em consideração o prazo 
para o desenvolvimento dos trabalhos; 

 
8. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

8.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de qualidade, eficiência, alinhamento 
conceitual e melhor preço; 

 
9. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Exige-se como comprovação técnica experiência mínima de 2 anos no desenvolvimento de 
organização de arquivos institucionais. 

 
 


