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Suporte Serviços Inteligentes:    Rua Ribeirão do Salto, 176 – CEP 02473-020   São Paulo/SP    CNPJ.:67.756.320/0001-47   fone: 55 11 94100-4481 
 

 
 
 
São Paulo, 22 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
PROPOSTA COMERCIAL – SSI 533/22 – Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Referência Higienização mecânica de acervo. 

 
 
 
 
 

Cliente  

 

Nome Ao TREAL- Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Atenção Sra. Lisiana Teixeira Cintra (seic@tre-al.jus.br) 

 
 
 

 

Introdução  

 

Prezados Senhores, 

 

Em resposta à Vossa solicitação apresentamos nossa Proposta Comercial, com informações sobre Serviços 

de Higienização mecânica de acervo 

 

 

Observações Gerais  

 

Atenciosamente, 

          
 _______________________________________ 

Deborah Vanessa Alves 
Cel. (11) 94100-4481 
suportemanutençãobrasil@gmail.com 
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Suporte Serviços Inteligentes:    Rua Ribeirão do Salto, 176 – CEP 02473-020   São Paulo/SP    CNPJ.:67.756.320/0001-47   fone: 55 11 94100-4481 
 

 
O SERVIÇO  

 

1 Objeto 

Prestação de serviços especializados em higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, com aproximadamente 6.058 (seis mil e cinquenta e oito) itens. 

Local de execução dos serviços 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado 

na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em espaço a ser ajustado pela Contratante. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumulada na superfície e no interior 

dos itens, que se constitui em fonte contínua de degradação do acervo. As etapas do tratamento devem obedecer 

às seguintes especificações, elaboradas de acordo com os padrões das instituições/associações dedicadas à 

preservação de documentos (Associação Brasileira de Conservadores e Restauro de Bens Culturais - ABRACOR, 

Associação Brasileira de Encadernação e restauro - ABER, Biblioteca Nacional - BN, Arquivo Nacional): 

a) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por varredura 

com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização apropriada para 

evitar a dispersão da poeira no ar; 

b) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com utilização de 

aspirador de pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro, levemente umedecido 

em água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

c) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com boneca 

emborrachada; 

d) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas; 

e) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

g) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem como 

realizar pequenos reparos de colagens de páginas soltas ou rasgos; 

g) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes biológicos de degradação (fungos, 

bactérias, insetos e roedores). 
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Suporte Serviços Inteligentes:    Rua Ribeirão do Salto, 176 – CEP 02473-020   São Paulo/SP    CNPJ.:67.756.320/0001-47   fone: 55 11 94100-4481 
 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE   

 

 Prover um funcionário para acompanhar o serviço; 

 Disponibilizar “pulmão” para evitar perdas de tempo e transtornos aos técnicos, etc... 

 Prover um funcionário para acompanhar conferência final. 

 

 

 

Condições Comerciais  

 

Etapa Material 
Quantidade 

Estimada de Itens* 
Prazo de Entrega Pagamento 

Valor Global 

1ª 

Periódicos + 
Livros 

50% do total 
das obras 

3.000 

Até 35 (trinta e cinco) dias úteis, 
contados da data indicada para o 
início dos serviços, na Ordem de 
Início de Serviço da Etapa 1. 

50% 

 

2ª 

Periódicos + 
Livros 

50% do total 
das obras 

3.058 

Até 35 (trinta e cinco) dias úteis, 
contados da data indicada para o 
início dos serviços, na Ordem de 
Início de Serviço da Etapa 2. 

50% 

R$ 35.930,00 

TOTAL  6.058  100%  

 

 

 

Valor Total: R$ 35.930,00      (Trinta e cinco mil novecentos e trinta reais) 

Condição de Pagamento: 

 
Conforme Termo de Referência 
Pagamento através de depósito bancário pelo Banco Bradesco, agência 0094 
(Casa Verde), conta corrente n. 0077690-4, favorecido Suporte Serviços 
Inteligentes Ltda, CNPJ 67.756.320/0001-47 

 
Validade da Proposta: 60 dias.  

  
Impostos: Inclusos. 

 
Prazo de Execução: 
 
Garantia: 
 
 
 
 
 
 

Conforme Termo de Referência 
 
Conforme Termo de Referência 
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Suporte Serviços Inteligentes:    Rua Ribeirão do Salto, 176 – CEP 02473-020   São Paulo/SP    CNPJ.:67.756.320/0001-47   fone: 55 11 94100-4481 
 

DADOS CADASTRAIS  

 

O faturamento ocorrerá no seguinte endereço: 

SUPORTE SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA 

Endereço:   RUA RIBEIRÃO DO SALTO, 176 –  

SÃO PAULO/SP 

CEP: 02473.020 

CNPJ: 67.756.320/001-47 

Inscrição Municipal: 2.061.762-3 

 

 

 

 

 

 

De Acordo PROPOSTA SSI 533/22 
 
 
 
Tendo em vista que os serviços propostos atendem às nossas necessidades, segue nosso "de acordo", 
autorizando a execução dos itens descritos nesta proposta. 
 
 
VALOR.:  R$  

 
 
Condições de Pagamento:  

  

  

  

 
 

Data:       São Paulo,  

 
 
De Acordo / Cliente:  

 
 
De Acordo / Vendedor:  
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PROPOSTA DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO 

do ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

DO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  

DE  

ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2022 

Proposta - Acesso (1153702)         SEI 0008767-54.2022.6.02.8000 / pg. 6

http://www.acessonett.com.br/
mailto:acesso@acessonett.com.br


 

  

  

@cesso – Assessoria Documental – CNPJ: 02.329.583/0001-24 
Av. Jovita Feitosa, 843 – Rodolfo Teófilo – 60431-081  

(85)3281-0076/99981-9126 
www.acessonett.com.br 

acesso@acessonett.com.br 
Fortaleza - Ceará 

 

Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Att. Lisiana Teixeira Cintra 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
1. APRESENTAÇÃO  

Esta proposta visa à contratação  de  prestação  de serviços  com  o  Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas Serviço especializado de higienização do acervo 

bibliográfico de aproximadamente, 6.058  (seis mil e cinquenta e oito)  itens  do  

acervo da Biblioteca que tem periódicos e livros.  

 

2. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Tendo em vista a operacionalização da proposta, em curto prazo, o 

detalhamento refere-se apenas aos itens considerados indispensáveis para que 

esse acervo seja higienizado, conforme informações previamente apresentadas 

no Termo de Referência.  

 

3. RECURSOS 

3.1. HUMANOS 

➢ 01 (um) bibliotecário;  

➢ 02(dois) Higienizadores; 

➢ 01(um)restaurador. 

 
4. PROPOSTA  
 
         Por este serviço de Higienizado e Catalogado, será cobrado o valor de 
R$ 96.928,00(noventa e seis mil, novecentos e vinte e oito reais). 
Forma de pagamento será: 

• Após cada 10(dez) dias, será emitido nota fiscal da produtividade para 
efetivação do pagamento parcial em Conta Corrente: 

           Banco (Bradesco);  Agência: 610 - CC: 17.813-6 
           Fernando Braga Ferreira – ME  - CNPJ: 02.329.583/0001-24 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. R$ 

UNIT 

R$ 

TOTAL 

01 

 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos 
biológicos e detritos acumulados nos volumes por 
varredura com trincha macia de cadernos ou 
tecido de algodão puro, com uso de mesa de 
higienização apropriada para evitar a dispersão da 
poeira no ar; 

B) Higienização das áreas externas dos volumes 
(corte da cabeça, corte da frente e lombada) com 
utilização de aspirador de pó com tanque de água. 
Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão 
puro, levemente umedecido em água com 
pequena porção de bactericida ou álcool 
absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada 
com o tempo, que apresentem aspecto 
escurecido, com boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano 
de algodão puro, em todas as páginas; 

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os 
volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores 
de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), 
bem como realizar pequenos reparos de colagens 
de páginas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos 
volumes atacados por agentes biológicos de 
degradação (fungos, bactérias, insetos e 
roedores). 

 

   6058 16,00 96.928,00 
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5. OBSERVAÇÕES:  
 
➢ Validade desta proposta: 60(sessenta) dias; 
➢ Preço, incluso tributos e encargos sociais, vales transportes e 

alimentação; 
➢ Todo material necessário, será de responsabilidade da contratada. 

 
 

Fortaleza, 16 de setembro de 2022. 
 
 
 

  
 
 

___________________________________________ 
Fernando Braga Ferreira – CRB3/640 

                                CEB5/ BA-014/S 

Esp. Gestão em Arquivos Empresariais - FESPSP 

Acesso Assessoria Documental – CRB3/006 

CRB5/ BA-035 

COREM 1R 006-E 

CRA/90-10941 

 

http://lattes.cnpq.br/3670538320839269 

linkedin.com/in/fernando-braga-ferreira-81420350 
Orcid:0000-0003-0717-9130 

Contatos: 85.3281.0076/99981.9126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta - Acesso (1153702)         SEI 0008767-54.2022.6.02.8000 / pg. 9

http://www.acessonett.com.br/
mailto:acesso@acessonett.com.br
http://lattes.cnpq.br/3670538320839269
https://www.linkedin.com/in/fernando-braga-ferreira-81420350?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B17OFcYJZSjC6EmmpUKB7cQ%3D%3D


 

  

  

@cesso – Assessoria Documental – CNPJ: 02.329.583/0001-24 
Av. Jovita Feitosa, 843 – Rodolfo Teófilo – 60431-081  

(85)3281-0076/99981-9126 
www.acessonett.com.br 

acesso@acessonett.com.br 
Fortaleza - Ceará 

 

 
 
 
 

 

 

DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

 

• ACERVO: conjunto de bens culturais sob a guarda de uma instituição. 

• DESINFESTAÇÃO: eliminação, por procedimentos técnicos apropriados, 
de microorganismos e/ou insetos presentes, em desenvolvimento e/ou 
em reprodução, da superfície de folhas, capas, lombadas e interior de 
maços de papel, livros, revistas e periódicos, e/ou locais de depósito 
desses acervos 

• HIGIENIZAÇÃO: desparasitação, limpeza e desinfestação completa de 
acervos, de locais e de todos os equipamentos e acessórios  

• INFESTAÇÃO: presença, desenvolvimento e/ou reprodução de 
microorganismos e/ou insetos na superfície de folhas, capas, lombadas 
ou interior de maços de papel, livros, revistas, periódicos 

• RESTAURAÇÃO: medida de recuperação da integridade do bem cultural, 
através de técnicas de intervenção direta sobre esse bem. 

• SANITIZAÇÃO: conjunto de procedimentos usados em diferentes 
campos de atividade que visam à obtenção e à manutenção de elevadas 
condições de higiene pela eliminação de todos os focos de contaminação 
provocados por microorganismos, insetos, etc.   

• TREINAMENTO: capacitação através do adestramento para atividades 
determinadas, envolvendo habilidades específicas 
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Arqmega Gestão Documental Ltda – www.arqmega.com.br 
Fone: +55-11-2204-1309 e +55-11-96696-3570 – E-mail: arqmega@arqmega.com.br 

 

        
São Paulo, 15 de setembro de 2022. 

 

Proposta Comercial – 955.5-20220915_Higienização mecânica de acervo  

 

 

 

 
Ao TREAL- Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
 
A/C Sra. Lisiana Teixeira Cintra (seic@tre-al.jus.br) 

 

 

 

 

 

 

 

Em resposta à Vossa solicitação apresentamos a Proposta Comercial, com informações sobre os 

Serviços de Higienização mecânica de acervo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

David Daniel Mantovani 
Arqmega Gestão Documental Ltda.-ME. 
arqmega@arqmega.com.br 
Tel. + 55 11 2204 1309 
Cel. +55 11 96696 3570  
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Introdução  

Através da ARQMEGA, ofereceremos soluções completas em Gestão de Documentos, proporcionando 

economia de espaço, organização da massa documental, aumento de produtividade na localização dos 

documentos e da segurança da informação, entre outros, o resultado obtido garante significativas 

melhoras no fluxo das informações. 

 

Descrição dos Serviços  

1 OBJETO 

Prestação de serviços especializados em higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, com aproximadamente 6.058 (seis mil e cinquenta e oito) itens. 

2 JUSTIFICATIVA  

O acervo bibliográfico e documental da Biblioteca é constituído de livros, periódicos e obras raras. Com o 

manuseio e exposição às condições ambientais, o acervo, fica sujeito ao desgaste e acúmulo de 

elementos danosos à sua conservação, comprometendo sua integridade física. 

Nesta esteira, verifica-se que a higienização do acervo é de fundamental importância, na medida que 

tem por resultado a eliminação de sujidades extrínsecas às obras, tais como: poeira, partículas sólidas, 

insetos e elementos espúrios à estrutura física do papel. 

Impende mencionar que as instalações da biblioteca passaram recentemente por obras de reforma, em 

razão de infiltrações e proliferação de mofo nas salas onde abrigam o acervo da biblioteca, ocasionando 

o comprometimento de algumas obras, o que requer medidas urgente de higienização. 

Segundo estudos do Professor Doutor Francisco José Zorzenon, do Instituto Biológico do Estado de São 

Paulo, recomenda-se a higienização das obras bibliográficas pelo menos uma vez por ano com o 

objetivo de evitar a proliferação de pragas. 

Portanto, o referido serviço é uma medida de caráter preventivo imprescindível a este Regional, a fim de 

que se preserve o acervo bibliográfico da biblioteca, o que resulta no aumento da vida útil do acervo, 

bem como a melhoria na qualidade de vida dos servidores e usuários que manuseiam às obras. 
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3 DEFINIÇÕES 

Para fins deste Termo de Referência, adotam-se as definições propostas pelo Dicionário de 

Biblioteconomia e Arquivologia (CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 

Oliveira. Dicionário de biblioteconomia e arquivologia. Brasília : Briquet de Lemos, 2008) . 

Acervo – Conjunto de documentos conservados para o atendimento das finalidades de uma biblioteca: 

informação, pesquisa, educação e recreação. 

Higienização – Retirada da poeira e outros resíduos estranhos aos documentos, usando instrumental 

indicado e técnicas apropriadas para não produzir estragos. Objetiva a conservação dos documentos. 

Livro – Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente impressos e constituindo 

uma unidade bibliográfica. 

Periódico – Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos regulares, por 

tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e com indicação de data. O mesmo 

que publicação periódica. 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 O serviço a ser realizado em duas etapas, está especificado no Apêndice A deste Termo de 

Referência. 

4.2 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou 

esteja executando satisfatoriamente serviços que atendam às características de execução semelhantes 

à parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação. 

4.3 Para fins do disposto no art. 30, § 2º, II, da Lei n.º 8.666/93, consideram-se como parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo a prestação de serviços de higienização de acervos bibliográficos 

em no mínimo 50 (cinquenta) volumes de obras raras, 3.000 (três mil) volumes de periódicos e ou 

volumes de livros, folhetos, teses e dissertações. 
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5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 Dispor em seu quadro de pessoal de profissional especializado em conservação, que supervisionará 

a execução do serviço proposto, devendo a Contratada informar na data da assinatura do contrato seu 

nome, endereço e telefone. Tal profissional reportar-se-á diretamente à fiscalização contratual, agindo 

como preposto da Contratada. 

5.2 Comprovar a especialização do profissional no momento da assinatura do contrato mediante cursos 

de capacitação, tais como Associação Brasileira de Encadernação e Restauro - ABER ou outros 

similares. 

5.3 Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço contratado e nos prazos 

constantes dos Apêndices A e B, fornecendo toda a mão de obra qualificada e necessária à sua 

completa execução, bem como se responsabilizar pelo instrumental, ferramentas e materiais exigidos 

para a execução do serviço contratado. 

Observação: Os serviços deverão ser iniciados na data indicada na Ordem de Início de Serviço. 

5.4 Manter o ambiente de trabalho sempre limpo, retirando diariamente qualquer sobra de material para 

local apropriado. 

5.5 Fornecer e impor, a seus empregados, o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras 

descartáveis PFF-2, luvas descartáveis de borracha, óculos de proteção, aventais, guarda-pós, toucas 

para cabelo, etc.) necessários ao serviço.  

5.6 Zelar pela preservação das obras durante os processos de embalagem e manuseio. 

5.7 Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa pela execução dos serviços, 

responsabilizando-se pelos encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e 

documentos concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalho. 

5.8 Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos 

equipamentos, instalações gerais e patrimônio da Contratante, inclusive danos materiais e pessoais a 

terceiros na execução deste contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, ficando obrigada a promover o 

ressarcimento, apurado após regular processo administrativo. 

5.9 Fornecer relatório técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis da conclusão dos serviços de cada etapa. 

O relatório deve conter as seguintes informações: 
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a) Relação de itens higienizados; 

b) Relação de itens infestados, caso haja; 

c) Relação de possíveis ocorrências durante os procedimentos. 

5.10 Disponibilizar estrutura e pessoal de suporte para troca de informações (orais e redigidas) com a 

Contratante e equipamentos específicos para execução do serviço, suficientes para atender prontamente 

às demandas inerentes ao objeto a ser contratado no prazo acordado. 

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 Nomear gestor/fiscal e respectivos substitutos, com o objetivo de gerenciar/fiscalizar e acompanhar o 

contrato administrativo. 

6.2 Informar à Contratada sobre os problemas apresentados. 

6.3 Efetuar o pagamento à Contratada após o recebimento definitivo dos volumes de material 

higienizado de cada etapa e do respectivo relatório técnico, conforme prazos e percentuais constantes 

no Apêndice B. 

6.4 Emitir Ordem de Início de Serviço específica para cada etapa nos seguintes prazos: 

a) Etapa 1 – OIS emitida no prazo de até 10 (dez) dias úteis da assinatura do contrato; 

b) Etapa 2 – OIS emitida até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da Etapa 1. 

7 DA ENTREGA E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 O prazo máximo para a execução dos serviços será de 35 dias úteis para cada Etapa, a contar da 

emissão da Ordem de Serviço, conforme o cronograma de execução e pagamento estabelecido no 

Apêndice B deste Termo de Referência. 

7.2 O recebimento do objeto dar-se-á: 

a) Provisoriamente, relativo aos volumes da etapa correspondente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias úteis da entrega dos relatórios técnicos previstos no subitem 5.9 deste Termo de 

Referência; 
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b) Após o recebimento provisório, o TRE-AL efetuará a análise por amostragem em 10% do serviço 

realizado, qualitativa e quantitativa, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, efetuando nesse prazo o 

recebimento definitivo da etapa correspondente; 

c) A Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, o 

serviço que vier a ser recusado por estar em desconformidade com o especificado neste Termo de 

Referência, ficando ciente de que o ato do recebimento definitivo não implica em isenção de 

responsabilidade pelo serviço prestado. 

8 DEFINIÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento definitivo dos serviços referentes a cada etapa e 

de acordo com a porcentagem estabelecida no Apêndice B. 

9 DA GARANTIA 

A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de 06 (seis) meses, contados a partir 

do recebimento definitivo, comprometendo-se a refazer a higienização de qualquer volume que 

apresente sujidades em alguma de suas páginas, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da 

solicitação do TRE-AL, salvo no caso em que estas sejam comprovadamente de origem posterior à 

execução do serviço. 

10 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A higienização será realizada nas dependências da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

situado na Rua Aristeu de Andrade, 406, Farol, Maceió-AL em espaço a ser ajustado pela Contratante. 

11 VISTORIA FACULTATIVA 

11.1 As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração das 

propostas, poderão efetuar visita técnica facultativa na unidade indicada no item seguinte, para 

conhecimento das áreas em que serão prestados os serviços, a fim de verificar possíveis dificuldades. 

11.2 As vistorias facultativas poderão ser realizadas até a data prevista para abertura do certame e 

poderão ser agendadas pelo telefone (82)2122-7734 com a Seção de Biblioteca do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h. 
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APÊNDICE A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

A operação técnica de higienização tem a finalidade de remover a sujidade acumulada na superfície e no 

interior dos itens, que se constitui em fonte contínua de degradação do acervo. As etapas do tratamento 

devem obedecer às seguintes especificações, elaboradas de acordo com os padrões das 

instituições/associações dedicadas à preservação de documentos (Associação Brasileira de 

Conservadores e Restauro de Bens Culturais - ABRACOR, Associação Brasileira de Encadernação e 

restauro - ABER, Biblioteca Nacional - BN, Arquivo Nacional): 

A) Higienização interna – remoção de pó, resíduos biológicos e detritos acumulados nos volumes por 

varredura com trincha macia de cadernos ou tecido de algodão puro, com uso de mesa de higienização 

apropriada para evitar a dispersão da poeira no ar; 

B) Higienização das áreas externas dos volumes (corte da cabeça, corte da frente e lombada) com 

utilização de aspirador de pó com tanque de água. Além disso, deve ser utilizado tecido de algodão puro, 

levemente umedecido em água com pequena porção de bactericida ou álcool absoluto; 

C) Limpeza de obras com sujidade acumulada com o tempo, que apresentem aspecto escurecido, com 

boneca emborrachada; 

D) Higienização de todos os itens a seco com pano de algodão puro, em todas as páginas; 

E) Oxigenação de todas as páginas de todos os volumes; 

F) Retirada de materiais estranhos e causadores de degradação (grampos, clipes, barbantes etc.), bem 

como realizar pequenos reparos de colagens de páginas soltas ou rasgos; 

G) Identificação e isolamento (quarentena) dos volumes atacados por agentes biológicos de degradação 

(fungos, bactérias, insetos e roedores). 
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APÊNDICE B 
  

Cronograma de execução e pagamento do serviço de higienização do acervo da Biblioteca - TRE/AL 

   

Etapa Material 
Quantidade Estimada 

de Itens* 
Prazo de Entrega Pagamento 

1ª 

Periódicos + 
Livros 

50% do total 
das obras 

3.000 

Até 35 (trinta e cinco) dias úteis, 
contados da data indicada para o 
início dos serviços, na Ordem de 
Início de Serviço da Etapa 1. 

50% 

2ª 

Periódicos + 
Livros 

50% do total 
das obras 

3.058 

Até 35 (trinta e cinco) dias úteis, 
contados da data indicada para o 
início dos serviços, na Ordem de 
Início de Serviço da Etapa 2. 

50% 

TOTAL  6.058  100% 

VALOR TOTAL R$ 15.930,00 

 

Alguns de nossos clientes  

 USP (POLI, FFLCH, ECA, FEA, FÍSICA, IEBI, MEDICINA, REITORIA, IME) 

 PETROBRAS; 

 IPEM; 

 FUNDAÇÃO CASA; 

 CORREIOS; 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO; 

 FAB; 

 CRATOD; 

 UFRJ; 
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Responsabilidades da ARQMEGA  

 Os serviços serão executados por colaboradores da ARQMEGA sem nenhuma vinculação 

empregatícia com o Interessado; 

 Providenciar o custeio das despesas com alimentação, transporte, bem como todos os encargos 

incidentes relativos aos profissionais que executarão os serviços; 

 

Responsabilidades do CLIENTE  

 Prover um funcionário para acompanhar o serviço; 

 Cumprir com os pagamentos nos prazos combinados; 

 

Condições Comerciais  

- Valor total: R$ 15.930,00 

 

(quinze mil e novecentos e trinta reais) 

 

Condição de Pagamento: Conforme Termo de Referência 

Impostos: Inclusos 

Validade da Proposta: 60 dias 

Entrega: Conforme Termo de Referência 

Garantia: Conforme Termo de Referência 

 

Dados Cadastrais                                         Dados Bancários  

Arqmega Gestão Documental Ltda. - ME 

Rua Professor Dorival Dias Minhoto 240 - Lauzane – 

CEP 02435-090 - São Paulo / SP 

CNPJ: 15.234.945/0001-45 

IM: 4.486.861-8 

Tel.: 11 2204-1309 / Cel.: 11 96696-3570   

arqmega@arqmega.com.br 

www.arqmega.com.br 

Conta PJ - Banco do Brasil (001) 

Ag 1541-5 

CC 106649-8 
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