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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Município de Salvador, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

– SEMGE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público que 

realizará LICITAÇÃO, na modalidade de CONCORRÊNCIA, de n° 01/2020, 

empreitada por preço global, cujo julgamento será fundado nos critérios de 

TÉCNICA E PREÇO (art. 45, parágrafo 1º, inciso III e 46 da Lei Federal nº 

8.666/93), tendo como finalidade a contratação de empresa para PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO SETOR DO AUDIO VISUAL, QUE 

APRESENTE PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE 

AÇÕES ESTRATÉGICAS, VISANDO A DINAMIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

DO PROJETO SALVADOR FILMES, POR 12 MESES, IMPLEMENTANDO AS 

AÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, nos termos das 

especificações que integram este EDITAL e seus ANEXOS. 

1.2. A presente CONCORRÊNCIA e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a 

legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral das Leis 

Federais Nº 8.666/93; pela Lei Orgânica do Município de Salvador; bem como pelas 

demais normas municipais aplicáveis e diretrizes procedimentais que vierem a ser 

editadas pelo Município e, ainda, pelas disposições deste EDITAL e seus respectivos 

ANEXOS - normas que as LICITANTES declaram conhecer e a elas se sujeitarem 

incondicional e irrestritamente. 

1.3. As retificações do EDITAL, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os LICITANTES e serão divulgadas pela imprensa, 

da mesma forma que se deu publicidade ao presente EDITAL.  

1.4. A CONCORRÊNCIA a que se refere este EDITAL poderá ser adiada, revogada por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado ou anulada sem que caiba aos LICITANTES qualquer direito a 

reclamação ou indenização por estes motivos, conforme o art. 49, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

1.5. Maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste EDITAL, 

bem como as relativas à operação dos serviços, poderão ser obtidos junto à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE, localizada na Av. Vale dos Barris, 

125, Barris, nesta Capital, em até 10 (dez) dias antes da data da apresentação das 

propostas da presente CONCORRÊNCIA. 

1.5.1. Os esclarecimentos deverão ser encaminhados à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, por carta do interessado, devidamente identificado, assinada 

e endereçada a Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a qual será 

recebida, sob protocolo, no endereço informado no item 1.5. 

1.5.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO responderá oficialmente às consultas de 

esclarecimentos. 

1.5.3. Os esclarecimentos prestados serão encaminhados pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO via e-mail compel.semge@gmail.com a todos os interessados 

que tenham adquirido o EDITAL, sem identificar, porém, o(s) autor(es) 

mailto:compel.semge@gmail.com
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da(s) consulta(s). 

1.5.4. As consultas de esclarecimentos poderão ser formuladas até 10 (dez) dias 

corridos antes da data final consignada para a entrega das propostas, e, 

se consideradas pertinentes, a exclusivo critério da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, serão respondidas até 05 (cinco) dias corridos antes da data 

da entrega das propostas. 

1.6. O EDITAL e seus Anexos estarão disponibilizados no site 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br. 

2. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

2.1. No dia 23/03/2020, às 10 horas, a COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO estará reunida em sessão pública na sede (Auditório) da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE, situada na Av. Vale dos Barris, 125, Barris, 

telefones (71) 3202-4175 e (71) 3202-4164, na Cidade do Salvador/Bahia, para 

receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à CONCORRÊNCIA nº 

01/2020. 

2.2. No caso de a LICITAÇÃO não poder ser realizada na data estabelecida, será a 

mesma transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, 

salvo quando houver designação expressa de outra data ou local pela COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO.  

3. OBJETO 

3.1. O objeto da presente CONCORRÊNCIA é a contratação de empresa para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO SETOR DO AUDIO VISUAL, 

QUE APRESENTE PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO 

DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, VISANDO A DINAMIZAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SALVADOR FILMES, POR 12 MESES, 

IMPLEMENTANDO AS AÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, 

nos termos do ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA deste EDITAL. 

3.2. Idealizado pela Fundação Gregório de Mattos e inserido no Planejamento 

Estratégico 2017/2020 da Prefeitura do Salvador, o Projeto Salvador Filmes 

contempla uma série de ações estratégicas para fomentar e dinamizar o setor do 

audiovisual de Salvador, no intuito de torná-lo mais competitivo. Engloba o 

aprimoramento de conteúdo, produtos e serviços, estimulando as potencialidades 

do setor, promovendo cidadania cultural e buscando estruturar e potencializar 

políticas públicas para o audiovisual no município. 

3.3. As principais ações, produtos e serviços que constam do escopo do Projeto Salvador 

Filmes são: análise diagnóstica da situação do setor audiovisual, com base nos 

estudos já realizados nos últimos 4 anos; desenvolvimento e implantação de 

plataforma digital do audiovisual de Salvador que contemple todas as informações 

competitivas para o setor relativas a profissionais e fornecedores do audiovisual 

soteropolitano, projetos e conteúdos locais, núcleos criativos, editais e outras 

oportunidades de financiamento, espaços e projetos de formação profissional; plano 
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para a inserção de Salvador em Acordos, Protocolos, Redes Colaborativas e 

Associações de Film Commissions e Eventos nacionais e internacionais; Assistência 

a 05 cineclubes que serão implantados pela FGM;  dinamização e operacionalização 

do Projeto Cinema na Praça; plano intersetorial visando a situar Salvador como 

destino privilegiado para a produção audiovisual; ocupação e operacionalização do 

escritório do Projeto Salvador Filmes a ser estruturado pela FGM. 

3.4. O Projeto Salvador Filmes será desenvolvido, inicialmente, ao longo de 12 meses, 

por empresa do setor do audiovisual selecionada por meio de processo licitatório na 

modalidade técnica/preço, que ocupará escritório estruturado pela FGM em sua 

própria sede. 

3.4.1. O critério de avaliação das propostas será Técnica e Preço com inversão de 

fases. 

3.5. Os Anexos que integram o presente EDITAL são relacionados a seguir: 

I. ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA 

II. ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO 

III. ANEXO 3 – MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA 

IV. ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO. 

V. ANEXO 5 – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

4. VALOR ESTIMADO 

4.1 O valor máximo estimado da contratação é de R$491.166,67 (quatrocentos e noventa 

e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento dos serviços executados será realizado em 03(três) parcelas, sendo a 

primeira de 40%(quarenta por cento) do valor total do serviço, até 20(vinte) dias após 

a assinatura do Contrato e mediante entrega do planejamento de trabalho atualizado; 

a segunda de 30%(trinta por cento) do valor total do serviço, mediante apresentação 

de Relatório Parcial de cumprimento do objeto, 180 (cento e oitenta) dias após a 

assinatura do Contrato e a terceira de 30%(trinta por cento) do valor total do serviço, 

mediante entrega do Relatório Final. 

5.2 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na declaração 

fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do 

Decreto Municipal 13.991/2002, em conformidade com a legislação vigente, 

correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo 

Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos documentos fiscais 

exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados no CADIM Municipal, 

conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 
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5.3 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de 

pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA pessoas jurídicas interessadas, de 

direito privado, com ou sem fins lucrativos, atuantes no setor do audiovisual e com 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) específica do audiovisual, 

isoladamente, que tenham em seu objeto social atividade econômica compatível com 

o objeto desta LICITAÇÃO e comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos neste EDITAL, vedada a participação de CONSÓRCIOS 

empresariais no certame. 

6.2. Será vedada a participação de empresas, individualmente ou em CONSÓRCIOS, 

nas seguintes condições: 

a) Declaradas inidôneas por ato do PODER CONCEDENTE, ou suspensas do 

direito de licitar, ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 

b) Em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 

c) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL e quaisquer de seus órgãos descentralizados; 

d) Em liquidação ou dissolução; 

e) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e 

alterações posteriores;  

f) Que tenha sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou 

administradores que se encontrem no exercício de cargo, emprego ou função 

pública do Município; 

g) Não poderão participar do presente certame pessoas naturais, individualmente 

ou reunidas em cooperativa de trabalho, ou qualquer outra forma de 

associação. 

6.3. Não será permitida a participação de LICITANTES cujos dirigentes, gerentes, 

sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do Município em 

sua administração direta ou indireta, ou que o tenham sido nos 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias anteriores à data desta CONCORRÊNCIA. 

7. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

7.1. No dia, hora e local indicados no subitem 2.1, os interessados LICITANTES se farão 

representar através de Carta de Credenciamento de Representante, nos moldes do 

MODELO Nº 1, constante do ANEXO 3 – MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A 
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APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, devendo apresentar, ainda, os seguintes 

documentos: 

7.1.1. Procuração que comprove poderes para praticar, em nome da LICITANTE, 

todos os atos referentes à LICITAÇÃO, acompanhado dos documentos que 

comprovem os poderes do(s) outorgante(s) ou a condição de representante 

legal da LICITANTE (conforme última alteração arquivada no registro 

empresarial ou cartório competente);  

7.2. No momento do credenciamento, o representante deverá estar munido de 

documento hábil de identificação pessoal. 

7.3. O representante credenciado terá competência para intervir em qualquer fase do 

procedimento licitatório e responder para todos os efeitos, no momento ou "a 

posteriori", por sua representada.  

7.4. Cada representante credenciado somente poderá exercer a representação de um 

único LICITANTE.  

7.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará 

o LICITANTE ou será motivo de desclassificação de sua proposta, mas impedirá o 

representante de se manifestar e responder pelo mesmo nas sessões públicas. 

7.6. Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não serão mais 

admitidos novos proponentes.  

7.7. Após o credenciamento, cada representante entregará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

três envelopes, distintos, fechados e indevassáveis: um contendo a PROPOSTA 

TÉCNICA, um contendo a PROPOSTA COMERCIAL e o terceiro contendo os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

8.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente EDITAL serão apresentados 

em 3 (três) envelopes distintos, indevassáveis, fechados e rubricados no fecho, 

constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações: 

a. Razão social do proponente e seu endereço; 

b. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE;  

c. CONCORRÊNCIA nº 01/2020; 

d. Data (23/03/2019) e horário da sessão (10h); 

e. Designação do conteúdo dos envelopes: ENVELOPE 1 - PROPOSTA 

TÉCNICA; ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL e ENVELOPE 3 - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

8.2. Os documentos dos envelopes acima referidos serão apresentados na forma 

estabelecida nos itens abaixo.  
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ENVELOPE 1 – PROPOSTA TÉCNICA: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA SEMGE N.º 01/ 2020 – ENVELOPE 1 

– PROPOSTA TÉCNICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

(endereço completo) 

DATA DE ABERTURA: 23/03/2020 às 10:00 horas 

 

 

 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA SEMGE N.º 01/ 2020 – ENVELOPE 2 

– PROPOSTA COMERCIAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

(endereço completo) 

DATA DE ABERTURA: 23/03/2020 às 10:00 horas 

 

ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA SEMGE N.º 01/2020 – ENVELOPE 3 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

(endereço completo) 

DATA DE ABERTURA: 23/03/2020 às 10:00 horas 

Os documentos exigidos no ENVELOPE 1 – PROPOSTA TÉCNICA, serão apresentados 

datados e assinados pelos seus representantes legais.  

Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVELOPE 1, deverão estar encadernadas, 

rubricadas pelo representante legal da LICITANTE e numeradas sequencialmente, da 

primeira à última sem rasuras ou entrelinhas. 

8.2.1.2. A eventual falta ou duplicidade de numeração, ou ainda de rubrica nas 

folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por membro da 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO na sessão de abertura do respectivo 

ENVELOPE, nos termos do EDITAL. 

8.2.2. Todos os DOCUMENTOS que compõem a PROPOSTA TÉCNICA poderão 

ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, ou 

ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que perfeitamente 

legíveis. 

8.2.2.1. No caso desses DOCUMENTOS serem apresentados em fotocópia, sem 

autenticação passada por cartório competente, a LICITANTE deverá 

apresentar os originais, quando requerido pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, que os autenticará, se for o caso. 

8.2.3. A inversão de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA, no 

ENVELOPE da PROPOSTA COMERCIAL, acarretará na desclassificação 

da LICITANTE do certame. 

Os documentos do ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL, acompanhados do MODELO 

Nº 3 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL, do ANEXO 3, serão 

apresentados datados e assinados pelos seus representantes legais com preço global, em 

Real, e prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir da data de que trata o subitem 2.1 deste Edital; 

8.2.4. Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVELOPE 2, deverão estar 

encadernadas, rubricadas pelo representante legal da LICITANTE e 

numeradas sequencialmente, da primeira à última sem rasuras ou 

entrelinhas. 

8.2.4.1. A eventual falta ou duplicidade de numeração, ou ainda de 

rubrica nas folhas, será suprida pelo representante credenciado 

ou por membro da COMISSÃO DE LICITAÇÃO na sessão de 

abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do EDITAL. 

8.2.5. A LICITANTE deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as 

despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, 

que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos 

serviços, e ainda incluir todas as obrigações assumidas e repassadas pela 

CONTRATANTE. 

8.2.6. A LICITANTE deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, 

mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local 

da execução dos serviços, desde que não se produzam prejuízos à 

eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do 

orçamento estimado para a contratação. 

8.2.7. É de inteira responsabilidade da LICITANTE, obter dos órgãos 

competentes informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas 

de qualquer natureza devidas para os serviços, objeto desta LICITAÇÃO, 

nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 

desconhecimento de incidência tributária ou outras correlatas. 

8.2.8. Atender as definições e obrigações contidas neste EDITAL e seus 

ANEXOS, especialmente as contidas no ANEXO 1 – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
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ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, acompanhados do MODELO Nº 2 – 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação do ANEXO 3 – MODELOS 

E INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.  

Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVELOPE 3, deverão estar encadernadas, 

rubricadas pelo representante legal da LICITANTE e numeradas sequencialmente, da 

primeira à última e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. 

8.2.8.1. A eventual falta ou duplicidade de numeração, ou ainda de rubrica nas 

folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por membro da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO na sessão de abertura do respectivo 

ENVELOPE, nos termos do EDITAL. 

8.2.9. Todos os DOCUMENTOS que compõem a HABILITAÇÃO poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, 

publicação em órgão de imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 

8.2.9.1. No caso desses DOCUMENTOS serem apresentados em fotocópia, sem 

autenticação passada por cartório competente, a LICITANTE deverá 

apresentar os originais, quando requerido pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 

que os autenticará, se for o caso. A não apresentação do(s) original(is) 

implicará na inabilitação da LICITANTE. 

Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de 

rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO solicitar ao representante da LICITANTE, devidamente identificado e que tenha 

poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do ENVELOPE 3, sane a incorreção.  

8.11.1 No caso de ser necessário o saneamento de falhas, a ausência de 

representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é 

causa suficiente para inabilitação da LICITANTE. 

8.11.2 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição 

do original dos documentos.  

8.11.3 Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo 

de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não 

conste previsão em legislação específica, os referidos documentos deverão 

ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data 

da realização da LICITAÇÃO.  

8.12 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições 

da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes.  

8.13 Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverão ser apresentados em língua 

portuguesa e toda a documentação será compreendida e interpretada de 

acordo com o referido idioma.  

8.14 Os LICITANTES arcarão com todos os custos relativos à apresentação das 

suas propostas. O Município de Salvador, em nenhuma hipótese, será 

responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos 

na CONCORRÊNCIA ou os seus resultados. 
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9. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 1 

A proposta técnica deverá ser formulada de acordo com o especificado no ANEXO 1 – 

TERMO DE REFERÊNCIA, atendendo dentre outros os seguintes requisitos: 

9.1.1.  Metodologia do Trabalho; 

9.1.2.  Plano de trabalho; 

9.1.3.  Equipe técnica. 

A proposta técnica deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa (com carimbo 

do CNPJ), digitada em uma via, sem emendas ou rasuras, devidamente assinada na última 

folha e rubricada nas demais folhas e anexos pela LICITANTE ou representante legal, 

atendendo na forma e conteúdo às condições fixadas neste EDITAL. Este envelope deverá 

conter: 

Identificação da empresa LICITANTE. 

Breve apresentação da empresa LICITANTE, apresentando estrutura organizacional e 

experiência específica, voltadas para a execução do objeto desta LICITAÇÃO. 

Plano de Trabalho – instrumento que compreende todas as atividades inerentes aos 

serviços a serem realizados para consecução dos objetivos dessa LICITAÇÃO, 

correspondendo à descrição da estratégia definida pela consultora para a execução dos 

serviços apoiada em fluxograma e organograma;  

Metodologia - deve descrever a forma e o método pelos quais as atividades no plano de 

execução serão desenvolvidas. A proposta metodológica deverá abordar os seguintes 

aspectos: 

Definir as escolhas metodológicas para cada uma das modalidades de serviços previstas 

neste EDITAL; 

Definir a estratégia adotada para a integração das atividades; 

Detalhar as atividades e procedimentos para a realização dos serviços; 

Nomes dos profissionais que serão disponibilizados para o serviço. 

As LICITANTES deverão apresentar para inscrição no processo licitatório atestados de 

capacidade técnica, impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou 

entrelinhas, nos quais esteja comprovada a experiência em gestão de projetos concernentes 

ao audiovisual, pesquisa com enfoque no setor e participação e/ou realização de eventos 

de caráter mercadológico do audiovisual. Deverá constar, obrigatoriamente, em cada 

atestado: Razão Social, CNPJ e endereço completo da Contratante e da Contratada; 

características do trabalho realizado (denominação, natureza, descrição e finalidade); local 

de execução dos serviços; período de realização (de dd/mm/aa a dd/mm/aa); metodologia 

e recursos utilizados; data da emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável 

pela emissão do atestado. 

A equipe de profissionais que atuará na execução dos serviços dispostos no Termo, deverá 

ter formação no seguinte espectro acadêmico, com graduação plena, no mínimo, em 

Produção Cultural, Cinema, Jornalismo, Publicidade, WEB Design, Administração e 
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Economia. A formação acadêmica da equipe técnica deverá ser comprovada por meio da 

apresentação de cópia autenticada de diploma/certificado de graduação plena e pós-

graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação, para fins de pontuação e 

classificação das propostas. A experiência profissional da equipe, deverá ser demonstrada 

por meio de currículo, devidamente datado e assinado pelo profissional, contendo 

declaração de que concorda com a sua indicação pela licitada para compor a equipe 

executora dos serviços objeto do Termo de Referência. 

Portfólio da empresa constando atividades relacionadas ao setor do audiovisual, com 

comprovações mediante peças gráficas promocionais, matérias de jornais, sites, revistas e 

outras mídias; 

Currículos dos profissionais – a LICITANTE deverá apresentar o Currículo do Profissional 

indicado para prestação dos serviços e que deverão explicitar: 

9.14.1 Nome do profissional; 

9.14.2 Formação acadêmica (nível, nome do curso, entidade onde realizou e 

período de realização); 

9.14.3 Experiências profissionais com datas de início (mm/aaaa) e término 

(mm/aaaa), resumo dos serviços realizados e comprovados na carteira 

profissional ou por atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado; 

9.14.4 Declaração do profissional comprometendo-se a executar o trabalho em 

nome da LICITANTE; 

9.2 O currículo somente será considerado válido se apresentar, ao final, declaração 

de veracidade das informações prestadas e assinada pelo próprio técnico 

indicado; 

9.3 Data e assinatura do profissional na última página e rubrica nas demais. 

10. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 2 

O ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL das LICITANTES será aberto após o ENVELOPE 

1. 

Esse envelope deverá conter a proposta impressa, em papel timbrado da LICITANTE, em 2 

(duas) vias, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 

representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor, contendo: 

Preço Total da PROPOSTA COMERCIAL por atividade, discriminando o preço da mão de 

obra, todas as despesas e o valor total em quadro que deverá ser preenchido com o 

dimensionamento de pessoal e equipamentos, conforme MODELO Nº 1 do ANEXO 5 – 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; 

Cronograma de desembolso de acordo com as indicações constantes do ANEXO 1– TERMO 

DE REFERÊNCIA deste EDITAL; 

O prazo de validade da proposta é de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, contados da 

data da entrega do envelope; 
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A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter planilha analítica que contemple todas as 

despesas decorrente dos serviços, cujos itens devem ter seus valores individualmente 

discriminados. 

10.1.1. No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar 

inclusas todas e quaisquer despesas correntes dos serviços, tais como: 

tributos, transporte dos técnicos, diárias, hospedagens, salários, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, 

alimentação, BDI e demais encargos incidentes sobre os serviços, não 

sendo admitidas despesas adicionais em separado. 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 3 

As empresas LICITANTES apresentarão no ENVELOPE 3 os documentos especificados a 

seguir:  

Documentação relativa à habilitação jurídica; 

Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista; 

Documentação relativa à qualificação econômico-financeira;  

Documentação relativa à qualificação técnica;  

Declarações. 

A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA deverá ser comprovada pelos 

seguintes documentos: 

11.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

11.1.2. Cópia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais e, 

no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de 

eleição de seus administradores.  

11.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada 

da prova da composição da diretoria em exercício.  

11.1.4. No caso de sociedades simples, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social, com suas eventuais alterações em vigor, devidamente 

registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e 

investidura dos atuais administradores. 

11.1.5. Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima 

posteriormente à constituição da firma ou sociedade, os referidos 

documentos deverão ser apresentados de forma atualizada e 

consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA deverá ser 

comprovada pelos seguintes documentos: 

11.1.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ). 
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11.1.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE, pertinente ao 

objeto desta CONCORRÊNCIA.  

11.1.8. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do LICITANTE, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:  

11.1.8.1. Para regularidade com os tributos federais: Certidão 

Conjunta de Regularidade de Tributos e Contribuições 

Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão de Dívida Ativa da União. 

11.1.8.2. Para regularidade com os tributos estaduais: Certidão de 

Tributos Estaduais, incluindo a respectiva certidão de Dívida 

Ativa. 

11.1.8.3. Para regularidade com os tributos municipais: Certidão de 

Tributos Mobiliários e Imobiliários, esta última relativa ao 

imóvel onde se encontra instalada a sua sede. 

11.1.9. Comprovante de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND – INSS) 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

11.1.10. Comprovante de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. 

11.1.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 

de 1º de maio de 1943. 

Os documentos relacionados nos subitens anteriores poderão ser apresentados por meio 

de documento original, ou através de documentos emitidos pela internet, de acordo com a 

legislação aplicável, desde que haja sistema que permita a conferência, pelo Município, da 

respectiva autenticidade. 

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverá ser 

comprovada pelos seguintes documentos:  

11.1.12. Balanço patrimonial e demonstrações do resultado do último exercício, já 

exigíveis e apresentado na forma da lei, conforme disposto no art. 31, inciso 

I, da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.1.12.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser 

apresentados mediante cópia do Livro Diário e acrescida de cópia 

do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento, devidamente 

autenticado pela Junta Comercial do Estado, assinados pelo 

contador responsável e pelo representante legal da empresa. 

a. Em se tratando de sociedade por ações (S/A), deverá ser 

apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial. 
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b. As pessoas jurídicas enquadradas no SPED CONTÁBIL (Sistema 

Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as 

demonstrações digitais e a comprovação de entrega dos arquivos 

magnéticos perante a Receita Federal, dispensada, neste caso, a 

apresentação do comprovante de registro dos Termos de Abertura 

e Encerramento do Livro Diário perante a Junta Comercial. 

11.1.13. As sociedades com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não 

tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar demonstrações 

contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido 

relativo ao período de sua existência. 

11.1.14. Certidões negativas de falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

expedidas pelo Distribuidor da sede da LICITANTE. 

11.1.14.1. As LICITANTES deverão apresentar declaração passada pelo foro de 

sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências e concordatas. 

11.1.14.2. Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com 

mais de 90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa do Cartório 

em relação à data da realização da CONCORRÊNCIA.  

A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser comprovada pelos 

seguintes documentos:  

11.1.15. Atestado comprovando a experiência em gestão de projetos concernentes 

ao audiovisual, pesquisa com enfoque no setor e participação e/ou 

realização de eventos de caráter mercadológico do audiovisual. Que 

deverá conter, obrigatoriamente: Razão Social, CNPJ e endereço completo 

da Contratante e da Contratada; características do trabalho realizado 

(denominação, natureza, descrição e finalidade); local de execução dos 

serviços; período de realização (de dd/mm/aa a dd/mm/aa); metodologia 

e recursos utilizados; data da emissão, nome, cargo, telefone e assinatura 

do responsável pela emissão do atestado. 

11.1.16. A equipe de profissionais que atuará na execução dos serviços dispostos 

no Termo, deverá ter formação no seguinte espectro acadêmico, com 

graduação plena, no mínimo, em Produção Cultural, Cinema, 

Jornalismo, Publicidade, WEB Design, Administração e Economia. A 

formação acadêmica da equipe técnica deverá ser comprovada por meio 

da apresentação de cópia autenticada de diploma/certificado de 

graduação plena e pós-graduação, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, para fins de pontuação e classificação das propostas. A 

experiência profissional da equipe, deverá ser demonstrada por meio de 

currículo, devidamente datado e assinado pelo profissional, contendo 

declaração de que concorda com a sua indicação pela licitada para 

compor a equipe executora dos serviços objeto do Termo. 
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11.1.17. Portfólio da empresa constando atividades relacionadas ao setor do 

audiovisual, com comprovações mediante peças gráficas promocionais, 

matérias de jornais, sites, revistas e outras mídias. 

11.1.18. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

11.6.5.1. Prazo contratual, com datas de início e término dos serviços; 

11.6.5.2. Escopo dos serviços prestados, incluindo sua natureza e 

produtos resultantes; 

11.6.5.3. Caracterização do bom desempenho da LICITANTE; 

11.6.5.4. Identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e 

o cargo do signatário quando da conclusão dos trabalhos. 

11.2. A LICITANTE deverá apresentar, juntamente com a documentação de 

habilitação, as seguintes DECLARAÇÕES subscritas por representante 

legal e elaboradas em papel timbrado: 

11.2.1 Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 

e condições para o cumprimento das obrigações, objeto desta 

LICITAÇÃO, conforme MODELO Nº 4 do ANEXO 3 – MODELOS E 

INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; 

11.2.2 Declaração de que inexistem impedimentos legais para licitar ou 

contratar com a ADMINISTRAÇÃO, conforme MODELO Nº 5 do 

ANEXO 3 – MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO 

DAS PROPOSTAS; 

11.2.3 Declaração de não emprego de menores, conforme MODELO Nº 6 

do ANEXO 3 – MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS;  

11.2.4 Declaração de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme MODELO Nº 7 do ANEXO 3 – 

MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS; 

11.2.5 Declaração de que atende às normas relativas à saúde e segurança 

do trabalho, conforme MODELO Nº 8 do ANEXO 3 – MODELOS E 

INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS; 

11.2.6 Declaração de nepotismo, conforme determinado no Decreto 

Municipal nº 23.781/2013 e a Instrução Normativa nº 003/2013 

que dispõe sobre a vedação do nepotismo. 

11.2.7 Declaração de Anuência da licitante, reiterando conhecimento de 

todas as informações e condições para participação no processo 

licitatório. 

12. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
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Após a recepção dos envelopes dos LICITANTES, na presença dos seus representantes 

credenciados e dos demais interessados presentes ao ato público, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO dará início à sessão pública de abertura dos envelopes, momento em que não 

mais se aceitará documentação ou proposta de outros LICITANTES.  

Todos os atos praticados nas sessões de abertura de envelopes e de julgamento serão 

lavrados em ata assinada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelas LICITANTES presentes.  

As LICITANTES se farão representar nas sessões por apenas um representante legal, 

procurador ou pessoa expressamente credenciada.  

Após o credenciamento dos representantes legais serão rubricados, ainda fechados, os 

envelopes de cada LICITANTE por todos os membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados das LICITANTES que assim desejarem. 

Não havendo a interposição de recursos, ou em havendo expressa desistência de sua 

interposição, será iniciada a abertura do ENVELOPE 1- PROPOSTA TÉCNICA que será 

analisada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e esta poderá valer-se de assessoria técnica para 

seu julgamento.  

Avaliadas e classificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS, nos termos estabelecidos no ANEXO 

4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS, 

proceder-se-á abertura do ENVELOPE 2. 

Não havendo condições para tal, o ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL das 

proponentes qualificadas serão abertos em data a ser marcada pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

Às LICITANTES não qualificadas serão devolvidos os respectivos ENVELOPE 2 - PROPOSTA 

COMERCIAL e ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO fechados; 

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL cujo critério de julgamento é o estabelecido no 

ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS, 

deste EDITAL. 

 Avaliadas e classificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS, nos termos estabelecidos no 

ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS, 

proceder-se-á abertura do ENVELOPE 3 -DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das 

LICITANTES cujas propostas tenham sido classificadas entre os 03 (três) primeiros lugares, 

nos termos do artigo 63, inc. VII e seguintes da Lei Municipal 8.421/2013. 

Às LICITANTES, que não atenderem aos requisitos estabelecidos para julgamento das 

PROPOSTAS COMERCIAIS, será devolvido fechado o ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

Após a abertura dos ENVELOPES 1 e 2, será aberto o ENVELOPE 3 -DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO para análise da documentação das 03 (três) primeiras LICITANTES 

classificadas. A seguir, não sendo interposto recurso, ou havendo a renúncia do direito de 

recorrer, mediante declaração expressa, realizar-se-á a declaração do julgamento da fase 

de habilitação. 

Ficará impedida de participar da presente LICITAÇÃO a LICITANTE que entregar qualquer 

dos ENVELOPES N.º 1, 2 e 3 após a data e horário estabelecidos no item 2.1deste EDITAL. 
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Não serão aceitos envelopes de habilitação ou propostas técnica e comercial enviadas pelo 

correio, serviço de entrega expressa, mala direta, ou e-mail. 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

Avaliação das PROPOSTAS TÉCNICAS e de PREÇO. 

13.1.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO considerará desclassificadas as PROPOSTAS 

TÉCNICAS que obtenham pontuação, na soma total dos itens de avaliação, 

inferior a 70 (setenta) pontos, e que não tenham obtido pontuação 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) da nota máxima de avaliação de 

cada item e seus respectivos subitens. Após análise das PROPOSTAS 

TÉCNICAS a COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá a análise das 

PROPOSTAS COMERCIAIS das empresas classificadas. 

13.1.2. As PROPOSTAS TECNICAS E COMERCIAIS serão avaliadas de acordo com 

os critérios definidos no ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, 

AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS; 

Avaliação dos Documentos de Habilitação. 

13.1.3. Serão considerados inabilitados os LICITANTES que não atenderem aos 

requisitos exigidos para participação e habilitação neste EDITAL, não 

sendo admitida à concessão de prazo adicional para a apresentação de 

documentos faltantes. 

13.1.4. Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação, 

irregularidades materiais (erros de digitação, concordância verbal, etc.) da 

documentação ou das propostas, desde que sejam irrelevantes, não 

prejudiquem o processamento da LICITAÇÃO e o entendimento das 

propostas e, ainda, não firam os direitos dos demais LICITANTES. 

A avaliação final das propostas e adjudicação do objeto ocorrerá conforme critérios 

estabelecidos no ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

DAS PROPOSTAS deste EDITAL. 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem uma ou mais das seguintes 

situações: 

13.1.5. Apresentarem os modelos com rasuras ou com qualquer alteração que 

modifique a discriminação/especificação ou unidade de qualquer um dos 

itens contidos nas mesmas; 

13.1.6. Preenchidas a lápis; 

13.1.7. Deixarem de apresentar os preços ofertados para todos os itens 

constantes do ANEXO 4 deste EDITAL ou cujos valores ofertados não 

estejam perfeitamente legíveis; 

13.1.8. Sem assinatura do proponente ou seu representante legal e, 

13.1.9. Que contrariar as normas estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos. 

13.1.10. Apresentarem conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu 
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sobrescrito; 

13.1.11. Propuserem condições ou proposta alternativa, que não às contidas neste 

EDITAL; 

13.1.12. Que apresente preço total ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da própria LICITANTE, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

13.1.13. Cujo preço total for manifestamente inexequível, na forma do art. 48 da 

Lei nº 8.666/93; 

13.1.14. Propuserem taxa de encargos sociais da mão de obra incompatível com o 

tipo de prestação de serviços a realizar; 

13.1.15. Propuserem taxa de encargos fiscais incompatíveis ao seu regime 

tributário, o qual deverá ser comprovado pela LICITANTE quando da 

apresentação do demonstrativo deste item na proposta financeira. 

As PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas serão avaliadas e valorizadas, de acordo com 

a metodologia apresentada no ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO 

DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO deste EDITAL; 

As notas das PROPOSTAS COMERCIAIS serão arredondadas para apenas 2 (duas) casas 

decimais, arredondando-se para mais quando a terceira casa decimal for igual ou superior 

a 5 (cinco) e para menos se for igual ou inferior a 4 (quatro). 

O Julgamento excluirá quaisquer ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais 

LICITANTES. 

Em caso de empate, a classificação das propostas será feita de acordo com os critérios 

estabelecidos no parágrafo 2º, do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

O resultado do julgamento final desta LICITAÇÃO será divulgado na forma prevista na Lei 

Federal nº 8.666/93. 

14. RECURSOS 

Dos atos da Administração decorrentes da presente LICITAÇÃO e da legislação aplicável, 

bem como de qualquer ato decisório da COMISSÃO DE LICITAÇÃO cabe recurso 

administrativo de acordo com o estabelecido no artigo 109, da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações. 

A interposição de eventual recurso administrativo deverá ser efetuada das 9:00 às 16:00 

horas, na seção de protocolo na sede da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE, 

localizada na Av Vale dos Barris, 125, Barris, nesta Capital, no prazo legal. 

Uma vez interposto, o recurso será comunicado aos demais LICITANTES que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

15. HOMOLOGAÇÃO 
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A homologação desta LICITAÇÃO será realizada pelo Secretário Municipal de Gestão. 

A LICITANTE VENCEDORA, após a homologação do processo licitatório, será convocada 

para, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da convocação, assinar o 

CONTRATO de acordo com a minuta constante do ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO, 

deste EDITAL. 

Na hipótese do não comparecimento da LICITANTE no prazo estipulado ou em caso de 

recusa por parte desta, serão aplicadas as penalidades da lei e as sanções previstas no 

item 20 deste EDITAL. 

Quando a LICITANTE VENCEDORA não assinar o CONTRATO ou não aceitar ou não retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido neste EDITAL, fica facultado ao Secretário 

Municipal de Mobilidade convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 

convocatório, ou revogar a LICITAÇÃO, sem prejuízo da cominação prevista no art. 81 da 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

Este EDITAL e seus ANEXOS serão parte integrante do CONTRATO a ser assinado entre a 

Secretaria Municipal de Mobilidade - SEMOB e a LICITANTE VENCEDORA. 

A homologação e adjudicação do objeto desta LICITAÇÃO não implicará em direito à 

contratação. 

A SEMGE, através da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, se reserva o direito de não homologar 

ou revogar a presente LICITAÇÃO, em ato administrativo devidamente fundamentado. 

16. CONTRATAÇÃO 

A contratação decorrente desta LICITAÇÃO será formalizada através da assinatura do 

CONTRATO, cuja minuta integra este EDITAL como ANEXO 2 – MINUTA DOCONTRATO. 

Se, por ocasião da formalização do CONTRATO, as certidões de regularidade de débito da 

ADJUDICATÁRIA perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativa a tributos federais e dívida ativa da União e certidão da Fazenda Municipal, 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o ÓRGÃO LICITANTE verificará a situação 

por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade 

e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

ADJUDICATÁRIA será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 16.2, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não 

se realizar. 

Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em nome 

da ADJUDICATÁRIA no CADIN MUNICIPAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da 

respectiva celebração. 
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A ADJUDICATÁRIA deverá, no prazo de até de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer para assinar o CONTRATO. 

Quando a ADJUDICATÁRIA deixar de comprovar a regularidade fiscal ou quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular 

de que tratam os subitens 16.2 e 16.3, ou, ainda, se recusar a assinar o CONTRATO, serão 

convocadas as demais LICITANTES, na ordem de classificação para assinatura do 

CONTRATO. 

O CONTRATO terá duração de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 

O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado na forma estabelecida pela 

Lei de regência das licitações e contratos administrativos, desde que devidamente 

justificado. 

As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos 

respectivos termos de aditamento, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº 

8.666/93. 

A execução dos serviços deverá ter início em até 05 (cinco) dias contados da data da 

assinatura do CONTRATO. 

 

17. GARANTIA CONTRATUAL 

A licitante deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

CONTRATO, podendo optar por uma das modalidades previstas nos incisos I, II e III, §1º 

do art. 56 da Lei Federal 8.666/93. 

18. RESCISÃO 

Constituem motivos para a rescisão do CONTRATO os casos relacionados no art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, e suas alterações, terá a CONTRATADA direito, exclusivamente, ao 

pagamento dos serviços corretamente executados. 

 

19. PENALIDADES 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de 

suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, 

Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei Municipal nº 4.484/92, 

sem prejuízo das demais cominações legais. 

Fica estabelecida multa compensatória de 15% (quinze por cento) ao mês, calculada Pro 

Rata Temporis sobre o valor total das obrigações contratadas, caso a contratada não 

entregue os produtos ou execute os serviços, no prazo estipulado, exceto se por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Ao participar do certame licitatório, as LICITANTES declaram ter pleno conhecimento de 

todas as disposições constantes do presente EDITAL e respectivos ANEXOS, não podendo 

alegar desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do 

perfeito cumprimento do CONTRATO. 

Ficam as LICITANTES cientes de que a simples apresentação de proposta nos termos da 

presente LICITAÇÃO indica que a LICITANTE tem pleno conhecimento e manifesta sua 

inteira concordância com o presente EDITAL e respectivos ANEXOS. 

Na contagem dos prazos referidos no presente EDITAL, é excluído o dia de início e incluído 

o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no órgão 

ou entidade. 

Os prazos estabelecidos em dias no presente EDITAL e nos respectivos ANEXOS, contar-

se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO dará ciência às LICITANTES das decisões pertinentes a 

presente LICITAÇÃO através de publicação no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, salvo 

quando, na forma da Lei, for possível dar ciência pessoal indistintamente a todas as 

LICITANTES ou aos respectivos representantes legais. 

É facultado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da LICITAÇÃO, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, 

ou solicitar esclarecimentos adicionais aos LICITANTES, que deverão ser satisfeitos no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

As normas disciplinadoras desta LICITAÇÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as LICITANTES, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

As LICITANTES arcarão com todos os custos diretos e indiretos relacionados com a 

preparação e elaboração dos Documentos de Habilitação e das Propostas, sendo que a 

SEMGE em nenhuma hipótese, será responsável por quaisquer desses custos, qualquer 

que seja o procedimento ou resultado desta LICITAÇÃO. 

Fica assegurado à SEMGE o direito de adiar, anular ou revogar a presente LICITAÇÃO, 

dando ciência aos interessados, observada a legislação pertinente aplicável ao certame. 

As dúvidas surgidas na aplicação das normas estabelecidas no presente EDITAL, bem 

como os casos omissos, serão resolvidas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

CONTRATO são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. 

Durante a vigência do CONTRATO, a CONTRATADA deverá manter todas as condições de 

habilitação, incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de 

tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente 

exigíveis junto a ADMINISTRAÇÃO. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à FGM ou a 

terceiros, na execução dos serviços contratados. 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

            
  

Página 22 de 48 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários conforme disposto no art. 65, § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

Havendo inconsistências, incoerências, contradições ou conflitos entre o que consta do 

texto do presente EDITAL e o texto dos respectivos ANEXOS, bem como entre textos dos 

ANEXOS entre si, deverá prevalecer o significado constante do documento considerado, ou 

seja, aquele no qual o texto estiver inserido. 

No caso de eventuais divergências existentes no EDITAL e em seus ANEXOS, quanto ao 

consignado em algarismo e o disposto por extenso, prevalecerá a disposição deste último. 

No caso de eventuais divergências nas planilhas orçamentárias, entre os números 

consignados como totalizados e a soma dos respectivos valores unitários, prevalecerá o 

resultado da soma destes últimos. 

A prática de atos pelos LICITANTES em cada etapa da LICITAÇÃO está sujeita à preclusão, 

sendo vedada a interposição de recursos referentes a etapas já consumadas do certame.  

Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força da prestação dos serviços, 

qualquer relação de emprego entre o Município do Salvador e as forças de trabalho que a 

empresa contratada utilizar para a execução dos serviços. 

21. FORO 

É competente o foro da Comarca da Capital do Município do Salvador, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões 

oriundas da presente CONCORRÊNCIA e da adjudicação dela decorrente. 

 

Salvador/Bahia, 23 de janeiro de 2020. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

CONCORRÊNCIA – Nº 01/2020 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, 

DO SETOR DO AUDIO VISUAL, QUE APRESENTE PLANO DE TRABALHO PARA 

EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, VISANDO A 

DINAMIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SALVADOR FILMES, POR 12 

MESES, IMPLEMENTANDO AS AÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020  

 

 

ANEXO 2 – MINUTA DO CONTRATO 
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DA MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - 

SEMGE, com sede no Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 

13.927.801/0003-00, neste ato representada pelo Sr. Secretário, Dr. XXXXXXXXXXX, 

nomeado por Decreto Simples, publicado no DOM em XX/XX/XXXX, e em conformidade 

com as atribuições que lhe foram delegadas por Decreto Simples, publicado no DOM em 

XX/XX/XXXX doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ. sob n.º XXXXXXXXX, neste 

ato representada pelo Sr. XXXXXXXXX, RG nº XXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXX, RG n.º 

XXXXXXX, CPF n.º XXXXXXX, têm entre si acordados os termos deste contrato, cuja 

celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. XXXX do processo 

administrativo nº 3597/2019 - SEMGE, sujeitando-se as partes às Leis nº 8.666/93, 

atualizada, Lei Municipal nº 4.484/92, esta no que couber, e demais normas aplicáveis, 

mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 

integrante, independentemente de transcrição, os documentos: 

 

a)  Edital de CONCORRÊNCIA – SEMGE nº 01/2020,   de  de  2020. 

b)  Proposta apresentada pela CONTRATADA em  /  /  . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO SETOR DO AUDIO VISUAL, 

QUE APRESENTE PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO 

DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, VISANDO A DINAMIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

DO PROJETO SALVADOR FILMES, POR 12 MESES, IMPLEMENTANDO AS 

AÇÕES ESTABELECIDAS no Termo de Referência constante do ANEXO 1 do 

EDITAL de LICITAÇÃO da CONCORRÊNCIA SEMGE nº 01/2020, proposta da 

CONTRATADA e demais documentos e Anexos constantes do PROCESSO SEMGE 

nº 3597/2019. 

1.1.1. O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com 

eficácia e qualidade requeridas. 

1.1.2. O regime de execução deste CONTRATO é o de empreitada por preço global. 

1.1.3. Os serviços objeto deste CONTRATO não podem sofrer solução de 

continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados 

por empregados ou prestadores de serviço da CONTRATADA, sob a inteira 

responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá 

estrito e exclusivo controle. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO (SERVIÇOS E PRODUTOS) 

2.1 Análise diagnóstica da situação do setor audiovisual, com base nos estudos já 

realizados nos últimos 4 anos, isto é, um documento contendo aspectos 

quantitativos e qualitativos do setor do audiovisual em Salvador: carências de 

qualificação profissional no mercado, produção de conteúdo nos últimos 4 anos, 

empresas em atividades no setor, investimentos públicos e privados realizados 



 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE 
Diretoria geral de Logística e Patrimônio 
Gerência Central de Material e Patrimônio 
Comissão Central Permanente de Licitação 

 

            
  

Página 26 de 48 

nos últimos 4 anos, análise de potencialidades, fragilidades, oportunidades e 

ameaças do setor. Prazo de entrega 90 dias, contados a partir da assinatura do 

Contrato. 

2.2 Desenvolvimento e implantação de plataforma digital do audiovisual: sítio 

eletrônico que contemple todas as informações competitivas para o setor, como 

catálogo de profissionais e fornecedores do audiovisual soteropolitano, vitrine de 

projetos e conteúdos locais, núcleos criativos em atividade, editais e outras 

oportunidades de financiamento, espaços e projetos de formação profissional e 

outras informações fundamentais sobre o setor, em versão trilíngue: português, 

espanhol e inglês. Prazo de entrega 120 dias, contados a partir da assinatura do 

Contrato.  

2.3 Proposição e execução de um plano para a inserção de Salvador em Acordos, 

Protocolos, Redes Colaborativas, Associações de Film Commissions e Eventos 

nacionais e internacionais – 3 eventos de mercado, sendo pelo menos 1 

internacional. Os eventos e acordos devem ser definidos na perspectiva de que 

sejam os mais pertinentes enquanto espaços de promoção de Salvador como 

destino privilegiado para a produção audiovisual. O plano deverá apresentar: 

estratégias para atrair produções e investimentos, objetivos, metas, ações, 

entregas, indicadores, monitoramento e avaliação e orçamento, prevendo, 

inclusive, custeio de viagens e confecção de materiais promocionais. Prazo de 

entrega do plano 90 dias, contados a partir da assinatura do Contrato; prazo de 

execução do plano 300 dias.  

2.4 Assistência às atividades de 05 cineclubes a serem selecionados e financiados pela 

FGM: assessorar a implantação e/ou consolidação dos cineclubes; realizar 

reuniões técnicas mensais com os agentes responsáveis pelos projetos; promover 

as articulações com distribuidoras e realizadores para programação de exibição e 

encontros dos públicos locais com diretores, atores e técnicos dos filmes exibidos; 

articular o envolvimento de escolas da rede municipal e espaços culturais nas 

atividades dos cineclubes, durante a vigência do Contrato, a partir da implantação 

dos projetos de cineclubes.  

2.5 Dinamização e operacionalização do Projeto Cinema na Praça: exibição de 

produções audiovisuais em espaços públicos, responsabilizando-se pelas licenças 

exigidas para exibição e pela estrutura necessária: cadeiras plásticas, toldo para 

cobertura e proteção dos equipamentos de exibição da FGM. Em adição, a licitante 

deverá também prever equipe técnica e de produção e promover ações de 

mobilização de público. Frequência de, pelo menos, 2 vezes ao mês, a partir do 

segundo mês de vigência do Contrato e ao longo de 10 meses. 

2.6 Elaboração de plano intersetorial visando à articulação de órgãos públicos e 

instituições privadas para criar facilidades logísticas e fiscais a fim de situar 

Salvador como destino privilegiado para a produção audiovisual. O plano deverá 

conter objetivos, metas, ações, parceiros, modelo de termo de parceria, 

indicadores e os mecanismos de monitoramento e avaliação. Prazo de entrega 90 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 

2.7 Ocupação e operacionalização do escritório do Projeto Salvador Filmes a ser 

estruturado e disponibilizado pela FGM, durante a vigência do Contrato, de 
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segunda a sexta-feira, exceto feriados, com carga horária mínima diária de 6 horas 

e equipe regular de dois profissionais, pelo menos.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

3.1 A licitante deverá cumprir os prazos de execução e entrega de produtos, serviços e 

relatórios parciais e finais de cumprimento do objeto, conforme disposto a seguir: 

3.1.1 Análise diagnóstica da situação do setor audiovisual: 90 dias, contados a 

partir da assinatura do Contrato. 

3.1.2 Desenvolvimento e implantação de plataforma digital do audiovisual:  120 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 

3.1.3 Proposição de plano para a inserção de Salvador em Acordos, Protocolos, 

Redes Colaborativas e Associações de Film Commissions e Eventos nacionais 

e internacionais: 90 dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 

3.1.4 Execução do plano para a inserção de Salvador em Acordos, Protocolos, Redes 

Colaborativas e Associações de Film Commissions e eventos nacionais e 

internacionais: 210 dias, contados a partir da entrega do plano de inserção. 

3.1.5 Assistência às atividades de 05 cineclubes: durante a vigência do Contrato, a 

partir da implantação dos projetos de cineclubes. 

3.1.6 Dinamização e operacionalização do Projeto Cinema na Praça: a partir do 

segundo mês de vigência do Contrato e ao longo de 10 meses. 

3.1.7 Elaboração de plano intersetorial: 90 dias, contados a partir da assinatura do 

Contrato. 

3.1.8 Ocupação e operacionalização do escritório do Projeto Salvador Filmes: 12 

meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

3.1.9 O Relatório Preliminar de cumprimento: 120 dias, contados a assinatura do 

Contrato. 

3.1.10 O Relatório Parcial de cumprimento do objeto: 180 dias, contados a partir da 

assinatura do Contrato. 

3.1.11 O Relatório Final, contemplando de todas as ações executadas e resultados 

dos serviços e produtos desenvolvidos: 30 dias após a vigência do Contrato. 

3.2 Os produtos resultantes do serviço objeto do Termo, quando cabível, deverão ser 

entregues em dias úteis, dentro dos prazos estipulados, na sede da Fundação Gregório 

de Mattos, situada na Rua Chile, nº 31, Centro Salvador/ BA, em versão física e digital, 

sendo responsável pelo recebimento o servidor Felipe Dias Rego, Gerente de Promoção 

Cultural, telefone (71) 3202-7803, e-mail: felipe.dias@salvador.ba.gov.br. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1.1. Participar das reuniões necessárias para definições e/ou ajustes e 

aprovações, convocadas pela FGM, caso seja necessário. 

mailto:felipe.dias@salvador.ba.gov.br
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4.1.2.  Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer taxas e/ou 

emolumentos referentes ao serviço objeto deste Termo. 

4.1.3. Atuar sempre de acordo com ordem de serviço emitida pela GEPROC. 

4.1.4. Fornecer, quando solicitado e a qualquer tempo, informes contendo os 

procedimentos executados e resultados parciais de cada etapa do serviço. 

4.1.5. Nomear preposto para representá-la na execução do Contrato durante o 

período de vigência. 

4.1.6. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas 

na licitação, devendo comunicar a FGM a superveniência de fato impeditivo 

da manutenção dessas condições. 

4.1.7. Responder pelos danos causados diretamente a FGM ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

4.1.8. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas 

dependências da FGM. 

4.1.9. Ressarcir integralmente eventuais danos causados à Administração, ainda 

que a Administração já tenha procedido com a aplicação de multas, glosas 

ou qualquer outra sanção administrativa prevista no Contrato. 

4.1.10. Cumprir integralmente as condições do contrato. 

4.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.2.1 Disponibilizar à contratada espaço físico equipado e estruturado o bastante 

para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto. 

4.2.2 Fornecer à contratada conteúdos e informações que disponha, pertinentes 

ao objeto da contratação, visando colaborar para a plena execução do 

serviço previsto. 

4.2.3. Supervisionar e fiscalizar a execução do serviço objeto deste Termo, sob o 

aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recuperar, mandar fazer 

ou desfazer quaisquer ações que não estejam em acordo com as condições 

e exigências especificadas. 

4.2.4 Exigir da contratada os produtos resultantes do serviço objeto do Termo, 

nas formas e condições estabelecidas. 

4.2.5 Comunicar oficialmente à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 

com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave. 

4.2.6 Rejeitar o serviço executado em desacordo com as obrigações assumidas 

pela contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de até 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de suspensão do Contrato a ser firmado, ressalvadas 

ocorrências devidamente justificadas e aceitas. 

4.2.7 Efetuar os pagamentos à contratada, de acordo com os prazos estabelecidos. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será realizado pela contratante, através de crédito em conta corrente, 

obrigatoriamente mantida junto ao BANCO BRADESCO, consoante determinação do 

DECRETO MUNICIPAL n.º 23.856/2013, a qual deverá ser indicada na declaração 

fornecida pelo estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do 

Decreto Municipal 13.991/2002, em conformidade com a legislação vigente, 

correspondentes aos serviços efetivamente prestados, devidamente atestados pelo 

Servidor/Comissão de Recebimento e mediante a apresentação dos documentos fiscais 

exigíveis e declaração de não existência de débitos registrados no CADIM Municipal, 

conforme Decreto Municipal nº 24.419/2013. 

 

5.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as 

providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de 

pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 

 

5.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

 

5.4 O pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira de 40% (quarenta 

por cento) do valor total do serviço, até 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato 

e mediante entrega do planejamento de trabalho atualizado; a segunda de 30% (trinta 

por cento) do valor total do serviço, mediante apresentação de Relatório Parcial de 

cumprimento do objeto, 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do Contrato e a 

terceira de 30% (trinta por cento) do valor total do serviço, mediante entrega do 

Relatório Final. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1 A Gestão do Contrato será exercida pela Gerência de Promoção Cultural – GEPROC da 

FGM. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. É vedada a subcontratação total do objeto pela CONTRATADA, a cessão ou 

transferência, total ou parcial do CONTRATO; 

7.2. A fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA durante a vigência do CONTRATO 

deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE, que não se responsabiliza por 

nenhum compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

8.1 Para o fiel cumprimento das obrigações do presente CONTRATO, a CONTRATADA, no 

ato da assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

estimado do CONTRATO em favor do CONTRATANTE, podendo optar por uma das 

modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93. 
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9. CLÁUSULA  NONA – DAS PENALIDADES 

9.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 

inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei 10.520/02, Lei 

Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal 15.984/05, aplicando-se subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação e Lei 

Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 

9.2 Fica estabelecida multa compensatória de 15% (quinze por cento) ao mês, calculada 

Pro Rata Temporis sobre o valor total das obrigações contratadas, caso a contratada 

não entregue os produtos ou execute os serviços, no prazo estipulado, exceto se por 

motivo de força maior ou caso fortuito. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 A despesa correrá pela dotação orçamentária da Fundação Gregório de Matos -FGM, 

através do projeto/atividade 107700 – Atração à Produção Cinematográfica em 

Salvador; no elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica, Fonte de Recursos 0.1.00.000000 – Tesouro; Unidade Orçamentária: 

543002 UG FGM. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DA CONTRATANTE 

11.1. O CONTRATO poderá ser rescindido na forma, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77, 80 e 86 a 88, da Lei Federal 8.666/93. 

11.1.1. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos 

de rescisão administrativa, prevista no art. 79 da Lei Federal 8.666/93. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Fica ajustado, ainda, que: 

12.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente CONTRATO, como se nele 

estivessem transcritos: 

12.1.1.1. O EDITAL de CONCORRÊNCIA SEMGE nº 01/2020 e seus anexos; 

12.1.1.2. A Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

12.1.2. Aplicam-se às omissões deste CONTRATO as disposições da Lei Federal 

8.666/93, e as normas regulamentares. 

12.1.3. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força da prestação 

dos serviços, qualquer relação de emprego entre o Município do Salvador e 

as forças de trabalho que a empresa contratada utilizar para a execução dos 

serviços. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

13.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da cidade de Salvador, 

Estado da Bahia. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

em três (3) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai 
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assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Salvador/Bahia, ___ de _________ de  2020. 

 

CONTRATANTE:  

___________________________________________ 

 

                                  CONTRATADA: 

                                  ____________________________________________  
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CONTRATADA: 

__________________________________________ 

(nome da empresa) 

 

1ª TESTEMUNHA:     2ª TESTEMUNHA: 

 

_______________________________   _______________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

CONCORRÊNCIA – Nº 01/2020  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – MODELOS E INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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MODELO Nº 1 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

 

 

Salvador, .... de .................. de 2020 [dia, mês e ano da abertura dos envelopes] 

À SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO – SEMGE 

At. Comissão de Licitação 

.......................................................... [endereço] 

Ref.: Concorrência SEMGE nº 01/2020 - Processo SEMGE nº 3597/2019. 

 

Assunto: Carta de Credenciamento 

 

Prezados Senhores, 

........................................... [nome do proponente], por seu representante legal, infra 

qualificado, em atendimento ao disposto no EDITAL, credencia perante V. Sas. o Sr. 

............................. e, na hipótese do seu impedimento, o Sr. ............................... como 

representantes qualificados e autorizados, com poderes necessários e suficientes para 

nos representar durante todo o processamento da licitação supra, até a fase de 

adjudicação. 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica. 

RG: 

CPF: 

 

Observações sobre este documento: 

 

a. Em caso de proposta apresentada em consórcio, o documento deverá ser 

assinado pelo representante legal estabelecido no Compromisso de Constituição 

do Consórcio; 

b. Junto com este documento, deverão ser apresentados os documentos 

relacionados nos subitens 7.1.1.;  7.1.2. e 7.2 do EDITAL. 
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MODELO Nº 2 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Eu, ......................................................................, RG n.º 

..................................................., CPF nº .................................., representante legal 

da Empresa ....................................................., CNPJ 

nº................................................, sediada 

....................................................................................., declaro, sob as penas da Lei, 

que referida empresa atende aos requisitos de habilitação exigidos no Edital de 

Concorrência SEMGE nº ___/2020 – Processo FGM nº _____/2019. 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2015. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 3 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

Salvador, .... de .................. de 2020 [dia, mês e ano da abertura dos envelopes] 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 

At. Comissão de Licitação 

.......................................................... [endereço] 

Ref.: Concorrência SEMGE nº 01/2020 - Processo SEMGE nº 3597/2019. 

 

Prezados Senhores, 

.................................... [nome do proponente], por seu representante legal, infra 

qualificado, apresenta a sua PROPOSTA COMERCIAL, nos termos do Edital da licitação 

supra, mediante .......... [quantidade] de volume(s), que é formada pelos seguintes 

documentos: 

 

 

 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 4 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES 

PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 

Salvador, .... de .................. de 2020 [dia, mês e ano da abertura dos envelopes] 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE 

At. Comissão de Licitação 

.......................................................... [endereço] 

Ref.: Concorrência SEMGE nº 01/2020 - Processo FGM nº 3597/2019. 

 

 

 

Prezados Senhores, 

.................................... por seu representante legal, infra qualificado, declara que: 

 Recebeu toda a documentação referente à Concorrência supra; 

 Tem pleno conhecimento de toda esta documentação; 

 Tem pleno conhecimento dos esclarecimentos da Comissão de Licitação que 

lhe foram anexadas, estando de acordo com os seus termos. 

 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 5 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

Eu, ......................................................................, RG 

nº...................................................,CPF nº .................................., representante legal 

da Empresa ....................................................., CNPJ nº 

................................................, 

sediada....................................................................................., declaro, sob as penas 

da Lei, que referida empresa atende aos requisitos de habilitação exigidos no Edital de 

Concorrência SEMGE nº ___/2019 – Processo SEMGE nº ___/2019. 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 6 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES  

 

Eu .............................................., RG nº ................................, CPF 

nº................................., representante legal da empresa ........................................., CNPJ 

nº .................................., interessada em participar da Concorrência SEMGE nº ___/2019 

– Processo SEMGE nº ____/2019, declaro, sob as penas da lei, que a mencionada empresa 

não utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições 
elencadas no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a lei nº 

9.854, de 27/10/99. 

 

(No caso de utilização de menor aprendiz, constar tal ressalva). 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 7 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

Eu .............................................., RG nº ................................, CPF 

nº................................., representante legal da empresa ........................................., 

CNPJ nº .................................., interessada em participar da Concorrência SEMGE nº 

___/2019 – Processo SEMGE nº ____/2019, declaro, sob as penas da lei, que a 

mencionada empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 8 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

 

Eu .............................................., RG nº ................................, CPF 

nº................................., representante legal da empresa ........................................., 

CNPJ nº .................................., interessada em participar da Concorrência SEMGE nº 

___/2019 – Processo SEMGE nº ____/2019, declaro, sob as penas da lei, que 

cumprimos plenamente as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. 

 

.........................., .........de ...................de ........... 2020. 

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(com carimbo da empresa) 
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MODELO Nº 9 

 
Declaração de nepotismo, conforme determinado no Decreto Municipal nº 23.781/2013 e 

a Instrução Normativa nº 003/2013 que dispõe sobre a vedação do nepotismo. 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

  

Eu, _______________________________________________________________, brasileiro(a), 

______________ (estado civil), RG nº ______________________, órgão emissor ___________, CPF 

nº __________________________, residente à 

Rua/Avenida___________________________________________,nº___________ 

__complemento________________________________________,bairro_________ 

__________________, cidade ____________________________, estado ___________, com vista a 

participação na Concorrência Pública nº 01/2020 – SEMGE, DECLARO, sob as penas da 

lei NÃO possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive,  conforme o disposto no Decreto Municipal nº 23.781/2013 

e a Instrução Normativa nº 003/2013. Por ser verdade, firmo a presente declaração para 

que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicação 

na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no 

art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:  Art. 299 – Omitir, em documento 

público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 

(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos, se o documento é particular.  

 

Salvador, _______de ________ de  2020. 

 

 

Assinatura 
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CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 01/2020  

 

ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS 
PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO 
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1. PROPOSTA TÉCNICA 

1.1 A licitante concorrente a executar o serviço objeto do Termo será avaliada nos seguintes 

itens: 

1.1.1Experiência relacionada a gestão de projetos concernentes ao setor do audiovisual. 

1.1.2 Experiência em pesquisa com enfoque no setor do audiovisual. 

1.1.3 Participação e/ou realização de eventos de caráter mercadológico do audiovisual. 

1.1.4 Formação acadêmica da equipe de profissionais. 

1.2 Na avaliação dos critérios pontuáveis serão consideradas, exclusivamente, as 

informações comprovadas por meio da apresentação da documentação, conforme o 

disposto nos itens 4.2, 4.3 e 4.4. 

1.3  Os documentos apresentados contendo informações ilegíveis não serão considerados 

para a avaliação. 

1.4  A pontuação será a soma simples das pontuações específicas obtidas e poderá totalizar 

até 100 (cem) pontos. 

1.5  As licitantes concorrentes deverão atingir uma pontuação mínima de 60 pontos. 

1.6  A pontuação será definida de acordo com o quadro barema a seguir: 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 5,0 pontos por cada item relacionado a gestão de 

projetos do setor do audiovisual 

25 PONTOS 

2 4,0 pontos por cada item relacionado a projetos de 
pesquisa do setor do audiovisual 

20 PONTOS 

3 3,0 pontos por cada item relacionado realização 

e/ou participação em eventos internacionais de 

caráter mercadológico do audiovisual 

15 PONTOS 

4 2,0 pontos por cada item relacionado realização 

e/ou participação em eventos nacionais de caráter 
mercadológico do audiovisual 

10 PONTOS  

5 Formação acadêmica da equipe técnica: 4,0 pontos 

para especialização; 6,0 pontos para mestrado; 10,0 

pontos para doutorado  

30 PONTOS 

TOTAL  100 PONTOS 

 

1.7   A avaliação das propostas apresentadas terá por base a experiência da licitante e a 

formação acadêmica da equipe técnica, conforme critérios e quadro barema de 

pontuação especificado neste Item.  Na avaliação, serão consideradas, 

exclusivamente, as informações claramente especificadas na proposta apresentada. 
Não havendo clareza nas especificações das informações, estas não serão 

consideradas. 

 

1.8   A classificação das propostas será determinada pelo índice técnico (IT) que 

corresponde à divisão da pontuação da proposta em exame pela pontuação da 

proposta de maior pontuação técnica. 
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2 PROPOSTA DE PREÇO / CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA AVALIAÇÃO FINAL DAS 

PROPOSTAS 
 

2.1 As propostas de preço serão julgadas e pontuadas com base nos critérios definidos 

abaixo: 

 

2.2 O índice de Preço (IP) será determinado mediante a divisão do menor preço entre as 

propostas habilitadas nesta licitação pelo preço da proposta em exame. A classificação 
das propostas dar-se-á de acordo com a seguinte fórmula: A = (IT x FT) + (IP x FP), 

onde: 

 

A = Valor de Avaliação 

IT = Índice Técnico 
FT = Fator de Ponderação Técnica = 0,6 

IP = Índice de Preço 

FP = Fator de Ponderação de Preço = 0,4  

 

2.3 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o maior valor de avaliação (A).  

 
 

Serão utilizadas apenas 2 (duas) casas decimais, arredondando-se para mais quando a 

terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco) e para menos se for igual ou inferior 

a 4 (quatro). 
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CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 01/2020  

 

 

ANEXO 5 – PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS, DO SETOR DO AUDIO VISUAL, QUE APRESENTE PLANO DE 
TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS, 

VISANDO A DINAMIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SALVADOR 

FILMES, POR 12 MESES, IMPLEMENTANDO AS AÇÕES ESTABELECIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(preencher em papel timbrado da empresa) 

A empresa ________________________________________________, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda. CNPJ/MF sob n° 

________________________, Inscrição Estadual sob n° _______________________, com sede no 

município de ____________________, Estado de __________________, na Rua 

______________________, n° _______, Telefone ___________, e-mail ____________________ por 

meio deste documento encaminha sua Proposta de Preço referente EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA SEMGE Nº XXX/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DO SETOR DO AUDIO VISUAL, QUE 

APRESENTE PLANO DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES 

ESTRATÉGICAS, VISANDO A DINAMIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO 

SALVADOR FILMES, POR 12 MESES, IMPLEMENTANDO AS AÇÕES ESTABELECIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UM 

 

QUANTIDADE 

 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

01 300004487 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO 

SETOR DO AUDIOVISUAL, QUE 

APRESENTE PLANO DE 

TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE 

UM CONJUNTO DE AÇÕES 

ESTRATÉGICAS, VISANDO À 

DINAMIZAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROJETO SALVADOR FILMES, 

POR 12 MESES. CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA CONSTANTE NOS 

AUTOS. 

UN 01   

VALOR GLOBAL (R$)  

Declaramos que na elaboração da proposta foram considerados todos os tributos, contribuições ou encargos 

sociais, fiscais, financeiros, trabalhistas, previdenciários, de acidente de trabalho, parafiscais, custos, 

emolumentos, transporte, alimentação, seguro, fardamento ou quaisquer outros ônus que porventura venham a 

incidir. 

FORNECEDOR 

___/___/____         __________________________ 

DATA                     ASSINATURA/CARIMBO 

 

A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter planilha analítica que contemple todas as 

despesas decorrentes dos serviços, cujos itens devem ter seus valores individualmente 

discriminados. 
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No valor total da proposta, em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e 

quaisquer despesas correntes dos serviços, tais como: tributos, transporte dos técnicos, 

diárias, hospedagens, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 

securitários, alimentação, BDI e demais encargos incidentes sobre os serviços, não sendo 

admitidas despesas adicionais em separado. 

 

Notas: 

1. No preço acima ofertado estão inclusos todos e quaisquer materiais necessários para 

a integral execução dos trabalhos. 

2. O valor apresentado é com base na data desta Proposta; 

3. A assinatura nesta Proposta de Preço implica no conhecimento e aceitação de todos 

os termos e condições do EDITAL DE CONCORRÊNCIA SEMGE Nº XXX/2019 e de 

seus anexos. 

4. A validade desta Proposta é de ____ (______) dias. 

 

Salvador, __ de ____________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura Autorizada 

Nome 

CPF 

RG 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. RESUMO DO PROJETO SALVADOR FILMES 

1.1. Idealizado pela Fundação Gregório de Mattos e inserido no 

Planejamento Estratégico 2017/2020 da Prefeitura do Salvador, o Projeto 

Salvador Filmes contempla uma série de ações estratégicas para fomentar 

e dinamizar o setor do audiovisual de Salvador, no intuito de torná-lo mais 

competitivo. Engloba o aprimoramento de conteúdos, produtos e serviços, 

estimulando as potencialidades do setor, promovendo cidadania cultural e 

buscando estruturar e potencializar políticas públicas para o audiovisual no 

município. 

As principais ações, produtos e serviços que constam do escopo do Projeto 

Salvador Filmes são: análise diagnóstica da situação do setor audiovisual, 

com base nos estudos já realizados nos últimos 4 anos; desenvolvimento e 

implantação de plataforma digital do audiovisual de Salvador que 

contemple todas as informações competitivas para o setor relativas a 

profissionais e fornecedores do audiovisual soteropolitano, projetos e 

conteúdos locais, núcleos criativos, editais e outras oportunidades de 

financiamento, espaços e projetos de formação profissional; plano para a 

inserção de Salvador em Acordos, Protocolos, Redes Colaborativas e 

Associações de Film Commissions e Eventos nacionais e internacionais; 

Assistência a 05 cineclubes que serão implantados pela FGM;  

dinamização e operacionalização do Projeto Cinema na Praça; plano 

intersetorial visando a situar Salvador como destino privilegiado para a 

produção audiovisual; ocupação e operacionalização do escritório do 

Projeto Salvador Filmes a ser estruturado pela FGM. 

O Projeto Salvador Filmes será desenvolvido, inicialmente, ao longo de 12 

meses, por empresa do setor do audiovisual selecionada por meio de 
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processo licitatório na modalidade técnica/preço, que ocupará escritório 

estruturado pela FGM em sua própria sede. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

No Brasil, a previsão é de crescimento para o setor do audiovisual. Dos 

US$ 746 milhões em 2016 alcançados com receita de bilheteria, a 

expectativa é chegar a US$ 1 bilhão em 2021. Em 2016 foram lançados 142 

títulos brasileiros que venderam mais de 30 milhões de ingressos, atingindo 

uma participação de público de 16,5%. Desses títulos, 43% foram dirigidos 

por estreantes. A distribuição continua sendo liderada por empresas 

estrangeiras; a distribuidora brasileira com maior renda bruta no ano foi o 

consórcio Downtown/Paris, que ocupou a quarta colocação no ranking por 

renda. (Fonte: Manual de Exportação de Bens e Serviços Culturais; 

MINC; 2018). 

 

A Bahia é a 6ª colocada no ranking de produtoras cadastradas na ANCINE, 

com um crescimento 29%, entre nos anos de 2014 e 2017. É o 7º mercado 

nacional no setor, em empregabilidade e massa salarial e detêm 1,7% da 

emissão dos Certificados de Produto Brasileiro (CPB) e 3,4% dos 

Certificados de Registro de Títulos (CRT) publicitários, tendo captado,        

entre os anos de 2009 a 2016 mais de R$ 35 milhões junto ao Fundo 

Setorial do Audiovisual (FSA) de recursos diretos da Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE). (Fonte: Estudo do cenário Audiovisual na Bahia de 

outubro de 2017). Existem apenas três iniciativas de Bureau de cinema no 

Brasil inscritas como membros da Associação Internacional de Film 

Commissioners – AFCI: São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro.  
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Salvador, apesar de reunir condições objetivas para potencializar a 

produção audiovisual, ainda não conseguiu firmar-se como referência do 

setor. A luz natural, as paisagens, os conteúdos identitários, os sítios 

históricos e arquitetônicos fazem de Salvador um excelente ambiente para 

produções audiovisuais, com muito a ser explorado, com o devido 

planejamento para a projeção desse potencial. No entanto, não há 

suficientes políticas públicas, ações ou iniciativas do setor privado que 

induzam a cidade a alcancar esse patamar referencial.  

Portanto, compreende-se a implementação do Projeto Salvador Filmes 

como uma estratégia relevante para a convergência e a aglutinação de 

ações que possibilitem o desenvolvimento do audiovisual na cidade. Com 

esse projeto poderemos expandir a visibilidade de Salvador no setor, em 

níveis nacional e internacional, explorando as potencialidades locais da 

Economia Criativa, da diversidade cultural soteropolitana e promovendo 

articulação para atração de investidores, produtores, agentes e agências do 

cinema brasileiros e do exterior.  

 

3. OBJETO  

3.1. Constitui-se objeto do presente Termo de Referência a 

contratação de empresa para prestação de serviços especializados, 

do setor do audiovisual, que apresente Plano de Trabalho e 

metodologia para execução de um conjunto de ações estratégicas, 

visando à dinamização e operacionalização do Projeto Salvador 

Filmes, por 12 meses, implementando as ações estabelecidas neste 

Termo de Referência.  

3.2. Deverá constar no Plano de Trabalho, apresentado pela licitante, 

os seguintes serviços e produtos:  
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3.2.1. Análise diagnóstica da situação do setor audiovisual, com base 

nos estudos já realizados nos últimos 4 anos, isto é, um documento 

contendo aspectos quantitativos e qualitativos do setor do audiovisual 

em Salvador: carências de qualificação profissional no mercado, 

produção de conteúdos nos últimos 4 anos, empresas em atividades 

no setor, investimentos públicos e privados realizados nos últimos 4 

anos, análise de potencialidades, fragilidades, oportunidades e 

ameaças do setor. Prazo de entrega 90 dias, contados a partir da 

assinatura do Contrato. 

3.2.2. Desenvolvimento e implantação de plataforma digital do 

audiovisual: sítio eletrônico que contemple todas as informações 

competitivas para o setor, como catálogo de profissionais e 

fornecedores do audiovisual soteropolitano, vitrine de projetos e 

conteúdos locais, núcleos criativos em atividade, editais e outras 

oportunidades de financiamento, espaços e projetos de formação 

profissional e outras informações fundamentais sobre o setor, em 

versão trilíngue: português, espanhol e inglês. Prazo de entrega 120 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato.  

3.2.3. Proposição e execução de um plano para a inserção de 

Salvador em Acordos, Protocolos, Redes Colaborativas, Associações 

de Film Commissions e Eventos nacionais e internacionais – 3 

eventos de mercado, sendo pelo menos 1 internacional. Os eventos 

e acordos devem ser definidos na perspectiva de que sejam os mais 

pertinentes enquanto espaços de promoção de Salvador como 

destino privilegiado para a produção audiovisual. O plano deverá 

apresentar: estratégias para atrair produções e investimentos, 

objetivos, metas, ações, entregas, indicadores, monitoramento e 

avaliação e orçamento, prevendo, inclusive, custeio de viagens e 

confecção de materiais promocionais. Prazo de entrega do plano 90 
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dias, contados a partir da assinatura do Contrato; prazo de execução 

do plano 300 dias.  

3.2.4. Assistência às atividades de 05 cineclubes a serem 

selecionados e financiados pela FGM: assessorar a implantação e/ou 

consolidação dos cineclubes; realizar reuniões técnicas mensais com 

os agentes responsáveis pelos projetos; promover as articulações 

com distribuidoras e realizadores para programação de exibição e 

encontros dos públicos locais com diretores, atores e técnicos dos 

filmes exibidos; articular o envolvimento de escolas da rede municipal 

e espaços culturais nas atividades dos cineclubes, durante a vigência 

do Contrato, a partir da implantação dos projetos de cineclubes.  

3.2.5. Dinamização e operacionalização do Projeto Cinema na Praça: 

exibição de produções audiovisuais em espaços públicos, 

responsabilizando-se pelas licenças exigidas para exibição e pela 

estrutura necessária: cadeiras plásticas, toldo para cobertura e 

proteção dos equipamentos de exibição da FGM. Em adição, a 

licitante deverá também prever equipe técnica e de produção e 

promover ações de mobilização de público. Frequência de, pelo 

menos, 2 vezes ao mês, a partir do segundo mês de vigência do 

Contrato e ao longo de 10 meses. 

3.2.6. Elaboração de plano intersetorial visando à articulação de 

órgãos públicos e instituições privadas para criar facilidades 

logísticas e fiscais a fim de situar Salvador como destino privilegiado 

para a produção audiovisual. O plano deverá conter objetivos, metas, 

ações, parceiros, modelo de termo de parceria, indicadores e 

mecanismos de monitoramento e avaliação. Prazo de entrega 90 

dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 
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3.2.7. Ocupação e operacionalização do escritório do Projeto 

Salvador Filmes a ser estruturado e disponibilizado pela FGM, 

durante a vigência do Contrato, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, com carga horária mínima diária de 6 horas e equipe regular 

de dois profissionais, pelo menos. 

 

4. QUALIFICAÇÃO 

 

4.1. Poderão ser licitantes Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem 

fins lucrativos, atuantes no setor do audiovisual e com Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) específica do audiovisual. 

 

4.2. As licitantes deverão apresentar para inscrição no processo licitatório 

atestados de capacidade técnica, impressos em papel timbrado do 

emitente, sem rasuras ou entrelinhas, nos quais esteja comprovada a 

experiência em gestão de projetos concernentes ao audiovisual, pesquisa 

com enfoque no setor e participação e/ou realização de eventos de caráter  

mercadológico do audiovisual. Deverá constar, obrigatoriamente, em cada 

atestado: Razão Social, CNPJ e endereço completo da Contratante e da 

Contratada; características do trabalho realizado (denominação, natureza, 

descrição e finalidade); local de execução dos serviços; período de 

realização (de dd/mm/aa a dd/mm/aa); metodologia e recursos utilizados; 

data da emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela 

emissão do atestado. 

 

4.3. A equipe de profissionais que atuará na execução dos serviços 

dispostos neste Termo, deverá ter formação no seguinte espectro 

acadêmico, com graduação plena, no mínimo, em Produção Cultural, 

Cinema, Jornalismo, Publicidade, WEB Design, Administração e Economia. 

A formação acadêmica da equipe técnica deverá ser comprovada por meio 
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da apresentação de cópia autenticada de diploma/certificado de graduação 

plena e pós-graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação, para fins 

de pontuação e classificação das propostas. A experiência profissional da 

equipe, deverá ser demonstrada por meio de currículo, devidamente datado 

e assinado pelo profissional, contendo declaração de que concorda com a 

sua indicação pela licitada para compor a equipe executora dos serviços 

objeto deste Termo. 

 

4.4. Portfólio da empresa constando atividades relacionadas ao setor do 

audiovisual, com comprovações mediante peças gráficas promocionais, 

matérias de jornais, sites, revistas e outras mídias. 

 

4.5. Registro público no caso de empresário individual. 

 

4.6. Em se tratando de sociedades empresariais, Ato Constitutivo, Estatuto 

ou Contrato Social, com suas eventuais alterações em vigor, devidamente 

registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 

comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 

administradores, cujos registros devem ter sido efetuados há, no mínimo, 1 

(um) ano. 

 

4.7. No caso de sociedades simples, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social, com suas eventuais alterações em vigor, devidamente registrados, 

acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 

administradores. 

 

4.8. Cópia de RG e CPF dos representantes legais. 

 

4.9. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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4.10. Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

presente Termo de Referência. 

 

4.11. Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

 

4.12. Comprovante de regularidade junto à Fazenda Federal 

 

4.13. Comprovante de regularidade junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). 

 

4.14. Comprovante de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

 

4.15. Comprovante de Regularidade trabalhista, mediante a apresentação 

de prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, através 

de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa. 

 

4.16. Qualificação econômico-financeira, a ser comprovada mediante 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei. 

 

4.17. Declaração quanto ao atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, referente ao trabalho de menores de dezesseis 

anos e menores de dezoito em condições perigosas ou insalubres. 

 

4.18. Declaração de nepotismo conforme determinado no Decreto Municipal 

nº 23.781/2013 e a Instrução Normativa nº 003/2013 que dispõe sobre a 

vedação do nepotismo. 
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4.19. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem os 

benefícios da Lei Complementar nº 123/06, deverão comprovar esse 

enquadramento tributário, bem como indicar a existência ou não de 

restrição de regularidade fiscal. A comprovação do enquadramento 

tributário da microempresa e empresa de pequeno porte exige a 

apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa 

condição 

 

4.20. Declaração de Anuência da licitante, reiterando conhecimento de 

todas as informações e condições para participação no processo licitatório. 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

 

5.1. A licitante concorrente a executar o serviço objeto deste Termo será 

avaliada nos seguintes itens: 

 

5.1.1. Experiência relacionada a gestão de projetos concernentes ao setor 

do audiovisual. 

 

5.1.2. Experiência em pesquisa com enfoque no setor do audiovisual. 

 

5.1.3. Participação e/ou realização de eventos de caráter mercadológico do 

audiovisual. 

 

5.1.4. Formação acadêmica da equipe de profissionais. 
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5.2. Na avaliação dos critérios pontuáveis serão consideradas, 

exclusivamente, as informações comprovadas por meio da apresentação da 

documentação, conforme o disposto no Item 3.3. e 3.4. 

 

5.3. Os documentos apresentados contendo informações ilegíveis não 

serão considerados para a avaliação. 

 

5.4. A pontuação será a soma simples das pontuações específicas obtidas 

e poderá totalizar até 100 (cem) pontos. 

 

5.5. As licitantes concorrentes deverão atingir uma pontuação mínima de 60 

pontos. 

 

5.6. A pontuação será definida de acordo com o quadro barema a seguir: 

 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 5,0 pontos por cada item relacionado a 
gestão de projetos do setor do audiovisual 

25 PONTOS 

2 4,0 pontos por cada item relacionado a 
projetos de pesquisa do setor do audiovisual 

20 PONTOS 

3 3,0 pontos por cada item relacionado 
realização e/ou participação em eventos 
internacionais de caráter mercadológico do 
audiovisual 

15 PONTOS 

4 2,0 pontos por cada item relacionado 
realização e/ou participação em eventos 
nacionais de caráter mercadológico do 
audiovisual 

10 PONTOS  

5 Formação acadêmica da equipe técnica: 4,0 

pontos para especialização; 6,0 pontos para 

mestrado; 10,0 pontos para doutorado  

30 PONTOS 

TOTAL  100 PONTOS 
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5.7. A avaliação das propostas apresentadas terá por base a experiência 

da licitante e a formação acadêmica da equipe técnica, conforme critérios e 

quadro barema de pontuação especificado neste Item.  Na avaliação, serão 

consideradas, exclusivamente, as informações claramente especificadas na 

proposta apresentada. Não havendo clareza nas especificações das 

informações, estas não serão consideradas. 

 

5.8. A classificação das propostas será determinada pelo índice técnico (IT) 

que corresponde à divisão da pontuação da proposta em exame pela 

pontuação da proposta de maior pontuação técnica. 

 

5.9. O índice de Preço (IP) será determinado mediante a divisão do menor 

preço entre as propostas habilitadas nesta licitação pelo preço da proposta 

em exame. A classificação das propostas dar-se-á de acordo com a 

seguinte fórmula: A = (IT x FT) + (IP x FP), onde: 

A = Valor de Avaliação 

IT = Índice Técnico 

FT = Fator de Ponderação Técnica = 0,6 

IP = Índice de Preço 

FP = Fator de Ponderação de Preço = 0,4  

 

5.10. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o maior valor de 

avaliação (A).  

 

 

6. GARANTIAS 

 

A licitante deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, podendo optar por um das modalidades previstas no art. 56, §1º, 

I, II e II da Lei 8.666/1993. 
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7. PRAZOS 

 

7.1. A licitante deverá cumprir os prazos de execução e entrega de 

produtos, serviços e relatórios parciais e finais de cumprimento do objeto, 

conforme disposto a seguir: 

 

7.1.1. Análise diagnóstica da situação do setor audiovisual: 90 dias, 

contados a partir da assinatura do Contrato. 

 

7.1.2. Desenvolvimento e implantação de plataforma digital do audiovisual:  

120 dias, contados a partir da assinatura do Contrato. 

 

7.1.3. Proposição de plano para a inserção de Salvador em Acordos, 

Protocolos, Redes Colaborativas e Associações de Film Commissions e 

Eventos nacionais e internacionais: 90 dias, contados a partir da assinatura 

do Contrato. 

 

7.1.4. Execução do plano para a inserção de Salvador em Acordos, 

Protocolos, Redes Colaborativas e Associações de Film Commissions e 

eventos nacionais e internacionais: 210 dias, contados a partir da entrega 

do plano de inserção. 

 

7.1.5. Assistência às atividades de 05 cineclubes: durante a vigência do 

Contrato, a partir da implantação dos projetos de cineclubes. 

 

7.1.6. Dinamização e operacionalização do Projeto Cinema na Praça: a 

partir do segundo mês de vigência do Contrato e ao longo de 10 meses. 
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7.1.7. Elaboração de plano intersetorial: 90 dias, contados a partir da 

assinatura do Contrato. 

 

7.1.8. Ocupação e operacionalização do escritório do Projeto Salvador 

Filmes: 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

7.1.9. O Relatório Preliminar de cumprimento: 120 dias, contados a 

assinatura do Contrato. 

 

7.1.10. O Relatório Parcial de cumprimento do objeto: 180 dias, contados a 

partir da assinatura do Contrato. 

 

7.1.11. O Relatório Final, contemplando de todas as ações executadas e 

resultados dos serviços e produtos desenvolvidos: 30 dias após a vigência 

do Contrato. 

 

7.2. Os produtos resultantes do serviço objeto deste Termo, quando cabível, 

deverão ser entregues em dias úteis, dentro dos prazos estipulados, na 

sede da Fundação Gregório de Mattos, situada na Rua Chile, nº 31, Centro 

Salvador/ BA, em versão física e digital, sendo responsável pelo 

recebimento  o servidor Felipe Dias Rego, Gerente de Promoção Cultural, 

telefone (71) 3202-7803, e-mail: felipe.dias@salvador.ba.gov.br.  

 

 

8. PENALIDADES 

 

8.1 Fica estabelecida multa compensatória de 15% (quinze por cento) ao 

mês, calculada Pro Rata Temporis sobre o valor total das obrigações 

contratadas, caso a contratada não entregue os produtos ou execute os 

mailto:felipe.dias@salvador.ba.gov.br
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serviços, no prazo estipulado, exceto se por motivo de força maior ou caso 

fortuito. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será realizado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira de 

40% (quarenta por cento) do valor total do serviço, até 20 (vinte) dias após 

a assinatura do Contrato e mediante entrega do planejamento de trabalho 

atualizado; a segunda de 30% (trinta por cento) do valor total do serviço, 

mediante apresentação de Relatório Parcial de cumprimento do objeto, 180 

(cento e oitenta) dias após a assinatura do Contrato e a terceira de 30% 

(trinta por cento) do valor total do serviço, mediante entrega do Relatório 

Final. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. Disponibilizar à contratada espaço físico equipado e estruturado o 

bastante para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto. 

 

11.2. Fornecer à contratada conteúdos e informações que disponha, 

pertinentes ao objeto da contratação, visando colaborar para a plena 

execução do serviço previsto. 

 

11.3. Supervisionar e fiscalizar a execução do serviço objeto deste Termo, 

sob o aspecto qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recuperar, mandar 

fazer ou desfazer quaisquer ações que não estejam em acordo com as 

condições e exigências especificadas. 

 

11.4. Exigir da contratada os produtos resultantes do serviço objeto deste 

Termo, nas formas e condições estabelecidas. 
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11.5. Comunicar oficialmente à contratada toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a execução do serviço e quaisquer falhas ocorridas, 

consideradas de natureza grave. 

 

11.6. Rejeitar o serviço executado em desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de até 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de suspensão do Contrato a ser firmado, 

ressalvadas ocorrências devidamente justificadas e aceitas. 

 

11.7. Efetuar os pagamentos à contratada, de acordo com os prazos 

estabelecidos. 

 

 

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1 A Gestão do Contrato será exercida pela Gerência de Promoção 

Cultural – GEPROC da FGM. 

 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1. Participar das reuniões necessárias para definições e/ou ajustes e 

aprovações, convocadas pela FGM, caso seja necessário. 

 

13.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer taxas e/ou 

emolumentos referentes ao serviço objeto deste Termo. 

 

13.3. Atuar sempre de acordo com ordem de serviço emitida pela GEPROC. 
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13.4. Fornecer, quando solicitado e a qualquer tempo, informes contendo os 

procedimentos executados e resultados parciais de cada etapa do serviço. 

 

13.5. Nomear preposto para representá-la na execução do Contrato durante 

o período de vigência. 

 

13.6. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas na licitação, devendo comunicar a FGM a superveniência de fato 

impeditivo da manutenção dessas condições. 

 

13.7. Responder pelos danos causados diretamente a FGM ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

 

13.8. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas 

dependências da FGM. 

 

13.9. Ressarcir integralmente eventuais danos causados à Administração, 

ainda que a Administração já tenha procedido com a aplicação de multas, 

glosas ou qualquer outra sanção administrativa prevista no Contrato. 

 

13.10. Cumprir integralmente as condições do contrato. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força da 

prestação dos serviços, qualquer relação de emprego entre o Município do 

Salvador e as forças de trabalho que a empresa contratada utilizar para a 

execução dos serviços. 

Servidor Responsável:  

Felipe Dias Rego, gerente de Promoção Cultural, Matrícula 3135461. 


