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São Paulo, 18 de junho 2020. 
Carta Convite nº PPD_004/2020  
 
Ref: 2ª PRORROGAÇÃO - Tomada de preços para formalização futura de Contrato Anual para serviço 
Especializado de Transporte e Embalagem de Acervos  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Orçamento para: A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 
A/C.: Wilton Guerra 
 
Solicito cotação para Contrato Anual para serviço de Transporte e Embalagem de Acervos, para o 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. Além de dos critérios de qualidade, eficiência de serviço 
oferecido e investimento aplicado, será escolhida para firmar Contrato Anual, a empresa que apresentar o 
menor valor real unitário para a maior quantidade de itens tendo como base o ANEXO II 
 

Escopo 
Tipo: contrato anual 
Período: 23/07/2020 a 31/12/2021 
Prazo para envio da proposta: 15 dias a partir da nova publicação 
 
Pré Requisitos para participação: 
Empresa situada na cidade de São Paulo ou Grande São Paulo; 
Possuir experiência no transporte e embalagem de obras de arte; 
Possuir frota própria; 
 
Forma de apresentação da proposta: 
- Apresentar portfólio que comprove a experiência na execução dos serviços indicados nessa carta; 
- Apresentar a proposta em PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA; 
- Apresentar valores para todos os serviços listados no ANEXOI de 1 a 4; 
- Os valores para os itens constantes no Anexo I deverão ser apresentados unitariamente conforme 
ANEXOII, de forma clara e em destaque; 
- Apresentar: 

Forma de pagamento para os serviços a serem realizados: boleto ou depósito em conta (conforme 
política da empresa) 

Prazos para pagamento: 10/15 ou 20 dias após serviço (conforme política da empresa) 
 
Wilton Guerra  
Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação 
+55 11 3032 3727 | +55 11 3026 3909  
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ANEXO I 
 

Descrição 

1 - MÃO DE OBRA  

Diária do Funcionário (dia da semana) período Integral 

Diária do Funcionário (dia da semana) período de cinco horas de trabalho 

Diária do Funcionário (dia da semana) período de três horas de trabalho 

Diária do Funcionário (dia da semana) período Noturno. Valor por hora trabalhada 

Diária do Funcionário (Sábado) por período integral 

Diária do Funcionário (Sábado) por cinco horas de trabalho 

Diária do Funcionário (Sábado) por três horas de trabalho. 

Diária do Funcionário (Sábado) período noturno. Valor por hora trabalhada 

Diária do Funcionário (Domingo) período integral 

Diária do Funcionário (Domingo) período de 05 horas 

Diária do Funcionário (Domingo) período de 03 horas 

Diária do Funcionário (Domingo) período noturno. Valor por hora trabalhada 

Mão de obra do funcionário para movimentação das obras dentro do MCB 

2 - EMBALAGENS 

Fotografias, Gravuras e Desenhos - Embalagem Softy Paking: Fita adesiva no vidro, papel 
glassini/plástico bolha, papelão triplex/canelado, tyvek  

Pinturas - Embalagem Softy Paking: Fita adesiva no vidro, papel glassini/plástico bolha, 
papelão triplex/canelado, tyvek  
Tridimensional - Embalagem Softy Paking: Fita adesiva no vidro, papel glassini/plástico 
bolha, papelão triplex/canelado, tyvek 

Caixa Padrão Museum Standart (bidimensionais) - nas obras de grandes dimensões, 
considerar colocação de travas: Isopor de 3 cm (revestindo toda a caixa, inclusive a 
tampa), espuma de 10 cm, outros (especifique no campo ao lado) embalagem: direta com 
tyvek 
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Livros e afins - Embalagem em caixa de papelão: Fita adesiva, papel seda/glassini/plástico 
bolha  

Caixa de papelão para livros Triplex branca (unidade) 

Placas de papelão Triplex (unidade) 

3 - TRANSPORTE 

Caminhão tipo VUC 

Diária motorista( somente dentro de SP) 

Meia Diária Motorista 

Diária caminhão ( somente dentro de SP) 

Meia Diária Caminhão 

Dentro da cidade de SP 

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" 

Diária funcionário fora de São Paulo 

Caminhão tipo 3/4 ou Toco  

Diária motorista ( somente dentro de SP) 

Meia Diária Motorista 

Diária caminhão ( somente dentro de SP) 

Meia Diária Caminhão 

Dentro da cidade de SP 

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" 

Diária funcionário fora de São Paulo 

Caminhão tipo Truck 

Diária motorista 

Meia Diária Motorista (somente dentro de SP) 

Diária caminhão 
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Diária caminhão (somente dentro de SP) 

Dentro da cidade de SP 

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" 

Diária funcionário fora de São Paulo 

4 - PAGAMENTO 

Forma de pagamento 

Condições de pagamento 
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ANEXO II 
Sugestão de apresentação de tabela de valores para contrato anual 

        

        

Descrição 
quantidade / 

unidade 
Proposta (R$) Observação 

MÃO DE OBRA        

Diária do Funcionário (dia da semana) período Integral 1     

Diária do Funcionário (dia da semana) período de cinco horas 
de trabalho 

1     

Diária do Funcionário (dia da semana) período de três horas 
de trabalho 

1     

Diária do Funcionário (dia da semana) período Noturno. Valor 
por hora trabalhada 

1     

Diária do Funcionário (Sábado) por período integral 1     

Diária do Funcionário (Sábado) por cinco horas de trabalho 1     

Diária do Funcionário (Sábado) por três horas de trabalho. 1     

Diária do Funcionário (Sábado) período noturno. Valor por 
hora trabalhada 

1     

Diária do Funcionário (Domingo) período integral 1     

Diária do Funcionário (Domingo) período de 05 horas 1     

Diária do Funcionário (Domingo) período de 03 horas 1     

Diária do Funcionário (Domingo) período noturno. Valor por 
hora trabalhada 

1     

Mão de obra do funcionário para movimentação das obras 
dentro do MCB 

1     

EMBALAGENS       

Fotografias, Gravuras e Desenhos - Embalagem Softy Paking: 
Fita adesiva no vidro, papel glassini/plástico bolha, papelão 
triplex/canelado, tyvek  

m²     

Pinturas - Embalagem Softy Paking: Fita adesiva no vidro, 
papel glassini/plástico bolha, papelão triplex/canelado, tyvek  

m²     
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Tridimensional - Embalagem Softy Paking: Fita adesiva no 
vidro, papel glassini/plástico bolha, papelão triplex/canelado, 
tyvek 

m²     

Caixa Padrão Museum Standart (bidimensionais) - nas obras 
de grandes dimensões, considerar colocação de travas: Isopor 
de 3 cm (revestindo toda a caixa, inclusive a tampa), espuma 
de 10 cm, outros (especifique no campo ao lado) embalagem: 
direta com tyvek 

m³     

Livros e afins - Embalagem em caixa de papelão: Fita adesiva, 
papel seda/glassini/plástico bolha  

m³     

Caixa de papelão para livros Triplex branca (unidade) 1     

Placas de papelão Triplex (unidade) 1     

TRANSPORTE       

Caminhão tipo VUC       

Diária motorista( somente dentro de SP) 1     

Meia Diária Motorista 1     

Diária caminhão ( somente dentro de SP) 1     

Meia Diária Caminhão 1     

Dentro da cidade de SP 1     

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" por km     

Diária funcionário fora de São Paulo 1     

Caminhão tipo 3/4 ou Toco        

Diária motorista ( somente dentro de SP) 1     

Meia Diária Motorista 1     

Diária caminhão ( somente dentro de SP) 1     

Meia Diária Caminhão 1     

Dentro da cidade de SP 1     

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" por km     
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Diária funcionário fora de São Paulo 1     

Caminhão tipo Truck       

Diária motorista 1     

Meia Diária Motorista ( somente dentro de SP) 1     

Diária caminhão 1     

Diária caminhão ( somente dentro de SP) 1     

Dentro da cidade de SP 1     

Saindo e Retornando no mesmo dia ao Domicilio "se estrada" por km     

Diária funcionário fora de São Paulo 1     

PAGAMENTO       

Forma de pagamento       

Condições de pagamento       

ITENS MENOR DE VALOR, IGUAL OU APROXIMADO (Uso do 
MCB) 

      

 


