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TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01 /2021 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT através da Comissão Setorial de Licitação - COSEL, 
constituída pela Portaria n.º 15/2020, torna público para conhecimento dos que realizará no dia 28/04/2021, às 
10:00 horas, em sua sede na Rua da Argentina, 341, Comercio, Salvador/BA, na sala de reunião da Cosel, licitação na 
modalidade Tomada de Preços, tipo Técnica e Preço, em regime de empreitada por preço global, devidamente 
autorizada por despacho no processo administrativo nº 203/2020 – SECULT, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, aprovados pelo Parecer Jurídico nº 203/2020 da RGPMS/SECULT 
 
1. REGÊNCIA LEGAL 
 
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pela Lei 8.666/93, na sua atual redação, Lei Municipal n.º 
4.484/92, Decreto Municipal n.º 15.984/05 e nas demais condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
 
2. OBJETO 

 
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializada(s) na 
prestação de serviços técnicos para a elaboração de estudos relacionados à concepção, implantação, operação e 
gestão de um Centro Cultural dedicado à Música - CCM, a ser implantado nesta Cidade de Salvador - Bahia, 
abrangendo:  
 

 
a) Estudo de campo, contemplando as atividades da cadeia produtiva da música que devam ser incluídas no 
equipamento; 
b) Plano estratégico e institucional do CCM, incluindo: as diretrizes estratégicas e institucionais do 
equipamento cultural e o programa de uso (projeto conceitual para posterior contratação dos projetos 
executivos de arquitetura e engenharia) e seu modelo de gestão; 
c) Estudo de viabilidade econômica;   
d) Elaboração dos principais Termos de Referência dos produtos constantes no item 10, do Termo de 
Referência – Anexo VIII deste edital, e contratos (minutas) necessários para implantação do CCM. 
 

2.1.1 Os serviços serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
 
2.2 A descrição dos serviços se encontra detalhada no Termo de Referência – Anexo VIII deste Edital. 

 
 

3.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo - SECULT para os exercícios de 2020/2021, alocados no Projeto/Atividade – 23.695.0008.240400 
– Gestão do Programa de Requalificação da Infraestrutura Turística - Elemento de Despesa 3.3.90.35 – Serviços de 
consultoria, Fonte de Recursos 00 e 91. 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e 
favorecido em licitações previsto na Lei Complementar nº 123/06, desde que não se enquadrem em qualquer das 
exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 
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4.2.1 Não basta o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte para gozar do tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. É necessário cumulativamente que a MPE/EPP não incida 
em nenhuma das vedações legais (artigo 3°, parágrafo 4°). 
 
4.2.2As empresas enquadradas nesta situação deverão apresentar a declaração de ME ou EPP – Anexo IV deste 
Edital. 
 
4.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
 

a) declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
 
b) em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou extrajudicial, 
ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 
 
c) sejam controladoras, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
d) cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, 
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 
8.666/93; 
 
e) enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
5. CREDENCIAMENTO 
 
5.1 O credenciamento, se houver, deverá ser apresentado em papel timbrado ou por procuração da licitante, 
devendo ser entregue à Comissão, em separado dos envelopes 01, 02 e 03 – Proposta Técnica, Proposta de Preços 
e Documentos de Habilitação, respectivamente, contendo identificação do credenciado (nome, número de 
identidade e do CPF) e poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em 
conformidade com a Lei n.º 8.666/93, devidamente assinado por representante legal da licitante.  

 
5.1.1. Quando a licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar documento devidamente registrado 
na Junta Comercial ou órgão equivalente, comprovando tal situação. 

 
5.2 A não apresentação do documento de que trata o subitem 4.1 impedirá o representante de se manifestar e 
responder pela empresa. 
 
5.3 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa. 
 
6. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

6.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis da 
data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93 

6.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia útil que 
anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 2º do art. 41 da 
Lei 8.666/93. 

6.3 As petições de impugnação e os esclarecimentos deverão ser protocolados na recepção da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo - SECULT, sito à Rua da Argentina, 341 - Comércio, Salvador, Bahia, ou 
encaminhados por meio eletrônico, via internet, para o endereço cosel.secult@gmail.com ou 
cosel.secult@salvador.ba.gov.br 

6.4 Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal. 
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6.5 Caberá à Comissão Setorial de Licitação - COSEL decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas 

6.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

6.7 As consultas ou esclarecimentos serão respondidas diretamente no sitio eletrônico 
www.compras.salvador.ba.gov.br 

 
7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
7.1 Os documentos necessários à habilitação, bem como as propostas de técnica e de preços, deverão ser 
apresentados em envelopes separados, opacos, fechados e indevassáveis, atendendo à seguinte composição e 
dizeres, para cada licitante: 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE N.º 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 

 
7.1.1 A inversão de documentos no interior dos envelopes acarretará a inabilitação ou a desclassificação da 
licitante. 

 
8. ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
 
8.1 A proposta técnica deverá ser preenchida por meios mecânicos, apenas no anverso, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas. Deverá, juntamente com os documentos que a instruírem, ser entregue em envelope opaco, fechado, 
identificado como “PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N.º 01”. 
 
8.2 A proposta técnica deverá conter as seguintes informações: 

 
a) Breve descrição da organização da licitante, além de resumo de sua experiência em serviços semelhantes 
ao objeto deste certame. 
 
b) Descrição da metodologia e do plano de trabalho para execução dos serviços objeto desta licitação 
 
c) Composição da equipe para execução dos serviços bem como as funções atribuídas a cada membro 
  
d) “Curriculum vitae”, dos profissionais que comporão a equipe, assinados pelos mesmos e por 
representante autorizado a apresentar a proposta. 

 
8.3 Será desclassificada a licitante que não obtiver a pontuação técnica mínima de 70 (setenta) pontos na Proposta 
Técnica relativo ao conjunto dos elementos descritos no Anexo II. 

 
9. ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
9.1 A proposta de preços deverá ser redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, 
de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações 
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contidas neste edital, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da 
licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
 

a) Razão social, CNPJ, endereço, telefone/fax e pessoa de contato; 
 
b) Os preços deverão ser expressos em algarismo e por extenso, em moeda corrente no país, incluindo 
materiais e equipamentos utilizados na operacionalização dos serviços, salários, tributos, contribuições ou 
encargos sociais, fiscais e parafiscais, financeiros, trabalhistas, previdenciários, de acidente de trabalho, 
parafiscais, custos, emolumentos ou quaisquer outros ônus que porventura venham a incidir sobre o objeto 
licitado; 
 
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de 
abertura desta licitação. 

 
9.2 A licitante deverá juntar à sua proposta de preços: 

 
a) Dados do representante legal (nome, número de identidade e do CPF), com poderes específicos para 
assinar o termo de compromisso e o contrato, na forma do Anexo VII do edital. 
 
b) Declaração de elaboração independente de proposta; (Anexo V) 
 

9.3 Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo discordância entre 
os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário. 
 
9.4 Os preços cotados deverão incluir todos os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições 
fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a execução do objeto ora 
licitado, bem como todas as despesas necessárias à execução do contrato, ficando esclarecido que a Administração 
não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços 
ofertados. 
 
9.5 Os preços serão fixos e só reajustáveis na forma da Lei 10.192/2001. 
 
9.6 A licitante poderá incluir em sua proposta de preços dados de caráter exclusivamente técnicos, sobre o objeto 
licitado, que julgar pertinente, a título de complementação de informações, desde que sejam compatíveis com os 
termos deste edital. 
 
9.7 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.  
 
9.8 Não serão aceitas propostas com alternativas, devendo os licitantes limitarem-se à especificação contida no 
Anexo VIII – Termo de Referência, deste instrumento. 
 
9.9 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos que sejam devidos em decorrência direta 
ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido nas normas aplicáveis à espécie.  

 
9.10 A licitante declara haver levado em conta, na apresentação da sua proposta os tributos e demais encargos 
incidentes sobre a execução dos serviços não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, 
para efeito de solicitar revisão de preço por recolhimentos determinados pela autoridade competente 

 
10. ENVELOPE 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1  Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por 
sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por servidor da unidade 
que realizará a Tomada de Preços, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou 
“solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital.  
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10.2 Para habilitação nesta Tomada de Preços será exigida a seguinte documentação: 
 
 
10.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em 
exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 

10.2.2 REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa à sede da licitante, compatível com o objeto do certame; 
 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 
as contribuições sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN de nº 1.751/2014 
 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação 
do Certificado de Regularidade de Situação (CRS) 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei nº 12.440/2019). 
 

10.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que ateste(m) que a licitante prestou ou está prestando à(s) atestante(s) serviços compatíveis com o objeto 
desta licitação, de forma regular, com qualidade. O(s) atestado(s) deve(m) ser apresentado(s) em papel 
timbrado do(s) emitente(s), assinado(s), com nome completo de quem assinou, cargo, telefone do 
assinante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que permitam avaliar a sua 
capacidade de atendimento;  
 
a.1) Para fins de compatibilidade, será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) ter o licitante 
prestado, no mínimo 02 (dois) dos seguintes itens:  
 
I) Produto 1: Estudo de Campo; 
II) Produto 2: Plano Estratégico e Institucional; 
III) Produto 3: Viabilidade Econômica (Sustentabilidade); 
IV) Produto 4: Minutas dos Termos de Referência e Contratos.  

 
10.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes 
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ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta. 
 

a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento 
extraídos do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente; 

a2) Para Sociedade Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei nº 
6.404/76, cópias da publicação de: 
 

I. balanço patrimonial; 

II. demonstração do resultado do exercício; 

III. demonstração das origens e aplicações de recursos; 

IV. demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

V. notas explicativas do balanço.  

 
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com base no 
seguinte parâmetro: 

 
AC + RLP 

ILG = ---------------------------- > ou = 1,00, onde: 
PC + PNC 

 
ILG = Índice de liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 

 
c) Comprovação de patrimônio líquido no montante mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato, demonstrado através do Balanço Patrimonial do último exercício social admitida a atualização para 
a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais; 
 
d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica 

 
10.3 Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente identificado, de cumprimento do 
disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
10.4 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 
(noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
10.5 Os documentos exigidos nos subitens 10.2.1, 10.2.2, e 10.2.4 poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, expedido pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, sendo necessário que os mesmos 
se encontrem listados no CRC e dentro do prazo de validade. Caso contrário, a licitante fica obrigada a apresentá-
los no ato da apresentação da documentação habilitatória. 
 
10.5.1 Em caso de apresentação do CRC/SEMGE, a licitante deverá, obrigatoriamente, firmar declaração de 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. Anexo II 
 
11. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
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a) No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, na presença da Comissão de Licitação, será 
realizada a sessão pública.  

 
b) A Comissão de Licitação receberá os envelopes 01, 02 e 03, titulados Proposta Técnica, Proposta de 
Preços e Documentos de Habilitação, que serão abertos em reuniões públicas. 
 
c) A Comissão de Licitação conferirá e rubricará todo o conteúdo, após o que poderá ser examinado e 
rubricado pelos representantes legais. 
 
d) Durante os trabalhos em reuniões públicas, a manifestação dos representantes das licitantes somente se 
dará após o franqueamento pela Comissão de Licitação. 
 
e) Qualquer manifestação dos representantes das licitantes, devidamente credenciados na forma do 
disposto no item 5, inclusive aquelas contrárias à classificação, desclassificação, habilitação ou inabilitação de 
concorrentes, poderá ser feita durante as reuniões. 
 
f) Ocorrendo desistência expressa de eventuais recursos ou decorrido o prazo para sua interposição, a 
Comissão de Licitação passará à fase seguinte do certame. 

 
g) A abertura dos envelopes será realizada da seguinte forma: 

 
I) Abertura das Propostas Técnicas e de Preços 
II) Conferencia e rubrica pela COSEL e representantes da licitantes credenciados 
III) Análise das propostas técnicas e de preços para avaliação final 
IV) Divulgação do resultado 
V) Abertura de prazo para interposição de recursos. 
VI) Abertura dos Documentos de Habilitação da licitante melhor classificada. 

 
h) As propostas técnicas serão avaliadas pela Comissão de Licitação, que poderá se valer de parecer técnico 
ou equipe especialmente designada para esse fim. 
 
i) Após julgamento, a Comissão de Licitação publicará o resultado da classificação das propostas técnicas e 
abrirá prazo para recurso. 
 
j) Transcorrido in albis o prazo para recurso ou após julgamento destes, a Comissão de Licitação designará 
data para sessão de abertura dos documentos de habilitação da licitante melhor classificada. 
 
k) Na data designada, serão aberto o envelope 03 – Documentos de Habilitação da licitante melhor 
classificada e, depois de conferidas pelos presentes, analisadas pela Comissão de Licitação, que proclamará o 
resultado final do certame. 
 
l) As dúvidas, contestações e impugnações que surgirem durante as reuniões serão resolvidas pela Comissão 
de Licitação na presença dos participantes ou, a depender da sua complexidade, deixadas para ulterior 
deliberação, a juízo da presidência da Comissão de Licitação, devendo o fato constar em ata, em ambos os 
casos. 
 
m) Os avisos contendo os resultados dos julgamentos serão publicados no Diário Oficial do Município. 
 
n) As empresas licitantes, através de seus credenciados, poderão renunciar às interposições de recursos na 
fase de habilitação ou classificatória, consignando-a em ata, lavrada na sessão de abertura ou julgamento da 
documentação/propostas. 
 
o) Das reuniões realizadas lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão eventuais manifestações 
dos representantes credenciados, e demais ocorrências que interessem ao julgamento desta licitação, que 
serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 
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p) Quando da abertura das propostas Técnicas e de Preços, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes da licitantes presentes, 
objetivando garantir a inviolabilidade dos mesmos. 
 
 
q) Qualquer manifestação dos representantes das licitantes, devidamente credenciados na forma do 
disposto no item 5, inclusive aquelas contrárias à habilitação ou inabilitação de concorrentes, poderá ser feita 
durante à sessão. 
 
 

12.  JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
12.1 A Comissão de Licitação julgará as propostas técnicas e de preços e classificará as licitantes pelo tipo de 
TÉCNICA E PREÇO, utilizando-se dos critérios definidos nos anexos deste edital. 
 
12.2 Será feito então o somatório dos pontos atribuídos aos quesitos da Proposta Técnica de cada licitante. 
 
12.3 A partir da pontuação técnica encontrada, será apurado o Índice Técnico de cada proposta pela seguinte 
fórmula: 
 

IT =   Pontuação Técnica em Exame   
Maior Pontuação Técnica entre as Propostas 

 
 

13. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
13.1 Para o cálculo da avaliação final de cada proposta será utilizada a fórmula descrita no subitem 13.3 deste 
Edital. 
 

1) O Índice de Preço será encontrado através da seguinte fórmula: 
 

IP =  Menor Preço Apresentado entre as Propostas  
Preço da Proposta em Exame 

 
13.2 Serão automaticamente desclassificadas as propostas técnicas e comerciais apresentadas fora das 
especificações técnicas exigidas e que contenham preços excessivos, assim entendidos como preços excessivos, 
aqueles praticados acima dos preços de mercado para serviços equivalentes. 
 
13.3 A avaliação final será feita pela seguinte fórmula: 
 

AF = (IT x FP) + (FP x IP), onde: 
 
AF = Avaliação Final 
IT = Índice Técnico 
FP = Fator de Ponderação = 5 
IP = Índice de Preço 

 
13.4 Será vencedora a licitante que obtiver a maior avaliação final. 

 
13.5 No caso de empate após a avaliação final, pela aplicação da fórmula do subitem 13.3, e após observado o 
disposto no do art. 3.º da Lei 8.666/93, adotar-se-á o sorteio, em ato público, através de convocação dos licitantes. 
 
Havendo apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora se atendidas as condições do edital e o 
preço for compatível com os praticados no mercado. 
 
14. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
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14.1 Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às condições de habilitação contidas neste edital, 
apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com borrões, rasuras, entrelinhas, sem a devida ressalva pelo 
órgão emissor constando o fato e o motivo que lhe deu causa, ou, ainda, com seu prazo de validade vencido. 

 
14.2 Não será causa de inabilitação a irregularidade formal que não afete o conteúdo e a idoneidade dos 
documentos ou não impeçam o seu entendimento. 
 
14.3 Caso não seja possível a divulgação do resultado de habilitação na sessão de abertura da licitação, esta se 
dará através do Diário Oficial do Município. 
 
14.4 No caso de inabilitação de todas as licitantes, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 
 
14.5 A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação da licitante, esta deverá comunicar 
imediatamente à Comissão de Licitação, no momento que ocorrer. 
 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 O resultado do julgamento das propostas será divulgado pela COSEL, através de publicação no Diário Oficial 
do Município, após o que, homologado o parecer, será adjudicado o objeto licitado pelo Secretário Municipal de 
Cultura e Turismo. 
 
15.2 Fica reservado à Administração Pública Municipal o direito de adjudicar no todo ou em parte o objeto desta 
licitação. 
 

16. DOS RECURSOS 
 
16.1 O prazo para interposição de recursos será de 5 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei 
8.666/93. 
 
16.2 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
16.3 Não serão recebidos recursos e pedidos de reconsideração interpostos através de "fac-símile" ou e-mail.  
 
16.4 As correspondências deverão ser protocoladas na Comissão Setorial de Licitação – COSEL, na Rua da 
Argentina, 341 - Comércio, Salvador, Bahia, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas.  
 
17. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHO 

 
17.1 Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante e de acordo com o cronograma de execução, conforme previsto no item 
12 do Termo de Referência, Anexo VIII deste Edital. 

 
18. DA CONTRATAÇÃO 

 
18.1 edital e seus anexos, a proposta da licitante vencedora e as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e Lei 

Municipal n.º 4.484/92, são partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição. 
 

18.2 O contrato terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado de acordo com as determinações contidas 
na Lei n.º 8.666/93 e na Minuta do Contrato. 
 

18.3 A administração convocará a licitante vencedora para assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da sua convocação. 
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18.4 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo 
mencionado no item anterior, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 
Contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. 
 

18.5 O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora 
(Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na 
ocasião do pagamento da fatura. 
 

18.6 Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 
 

18.7 A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo 
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços 
licitados e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, do valor inicial atualizado da 
contratação, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

18.8 A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, bem como ceder ou 
transferir os direitos dele decorrentes, sem prévia e expressa anuência da contratante.  
 

18.9 As demais disposições estão previstas na Minuta do Contrato deste edital, do qual é parte integrante, 
independentemente de transcrição.  
 
 

19.  PAGAMENTO 
 
19.1 O pagamento do valor do serviço será realizado da seguinte forma, conforme cronograma constante no Termo 

de Referência, Anexo VIII do edital: 
 

1) 10% (dez por cento) sobre o valor total, 15 (quinze) dias, após a conclusão do Produto 1 
 
2) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total, 15 após conclusão do produto 2 

 
3) 25% (vinte e cinco por centos) sobre o valor total, 15 dias após conclusão do produto 3 

 
4) 40% (quarenta e quatro por cento) 15 dias após a conclusão dos trabalhos, aprovados pela 

Administração. 
 

19.2  No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada necessárias à execução dos 
serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao estipulado no contrato.  
 

19.3  Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a contratada tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. 
 

19.4  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 
reajustamento de preço. 
 

 
20. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 

20.1 O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às 
penalidades previstas no Decreto Municipal nº 15.188/04 (DOM de 01/10/2004) a seguir enunciadas, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 na sua atual redação e Lei 
Municipal nº 4.484/92, sem prejuízo das demais cominações legais. 
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1) Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data 
fixada.  

 
2) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, a 

depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando o fornecedor deixar de 
atender às especificações técnicas relativas ao serviço previstas no edital, contrato ou instrumento 
equivalente. 

 
3) Nos casos de retardamento imotivado na execução do serviço ou de suas parcelas:  
 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 
valor da fatura de serviços não realizados, ou, ainda, sobre o valor da fatura correspondente 
à etapa do cronograma físico de serviço não cumprido, e suspensão de 3 (três) meses; 

 
b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura de execução 

de serviços, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o 
cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) 
meses;  

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura de execução de serviços, realizados 

com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses.  

 
4) Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% (dez por 

cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão d 12 (doze) meses, 
a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal.  

 
5) Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou a receber a nota de empenho: multa 

de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses.  
 
6) Quebrar sigilo, em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer formas: multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos.  
 
7) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, apresentar documentos 

falsificados, adulterados ou inverídicos nos processos licitatórios, sofrer condenação definitiva por 
praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de 
inidoneidade por um prazo de 2 (dois) anos.  

 
20.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 

impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta.  
 

20.3 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou, ainda, cobradas judicialmente, a Secretaria 
Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão. 
 

20.4 Caso o valor da multa imposta seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrado judicialmente. 
 

20.5 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste contrato, nem a 
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do 
inadimplemento das condições contratuais. 
 

20.6 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado 
da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 
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20.7 As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo 
adjudicatário. 
 

20.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer 
direta ou indiretamente bem como aceitar integralmente todas as condições previstas neste Edital. 
 

21.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão 
do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

21.3 O valor estimado para a presente licitação é de 735.276,33 (setecentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta 
e seis reais e trinta e três centavos),  
 

21.4 O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da 
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
 

21.5 Poderão ser admitidos pela Comissão erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse 
público da Administração. 
 

21.6 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a SECULT revogá-la, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, comprovado ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação.  
 

21.7 É facultado à Comissão ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com 
vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

21.8 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 
 

21.10 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação.  
 

21.11 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município. 
 

21.12 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem 
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa 
frustrada de comunicação. 
 

21.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente. 
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21.14 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de 
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
 

22. ANEXOS DO EDITAL 
 

22.1 Fazem parte integrante deste Edital, os Anexos: 
 

Anexo I –  Proposta Comercial 
Anexo II –  Critérios para Avaliação da Proposta Técnica 
Anexo III –  Modelo de declaração de fato superveniente; 
Anexo IV –  Declaração de Atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7.º da Constituição Federal; 
Anexo V –  Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo VI –  Minuta de Contrato; 
Anexo VII –  Dados para Assinatura do Contrato; 
Anexo VIII–  Termo de Referencia  
Anexo 1 do TR- Equipamentos e Instituições existentes 
Anexo 2 do TR -  Mapa de Projetos Previstos no Comércio 
Anexo 3 do TR -  Área para Implantação da Casa da Música e Projetos de Habitação 
Anexo 4 do TR - Planta de Pavimentação e Fluxo de Tráfego Praça Cairu 
Anexo 5 do TR -  Mapa de Localização Casa da Música, Imóveis A, B, C e D 
Anexo 6 do TR-  Programa de Uso Preliminar 
Anexo 7 do TR- Conclusões da Oficina de Originação do Centro Cultural Dedicado à Música  
Anexo 8 do TR- Projeto Conceitual Casa da Música 

 
 

Salvador, 17 de fevereiro de 2021. 
 

 
MÁRCIO PEIXOTO 

Presidente 
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TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 

 
ANEXO I 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

PROPONENTE:           

ENDEREÇO:            

CIDADE:       CNPJ:       

TEL: (        )     FAX: (           )     

VALIDADE DA PROPOSTA: 

PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

01 

Serviços técnicos para a elaboração de estudos relacionados à concepção, 
implantação, operação e gestão de um Centro Cultural dedicado à Música - 
CCM, a ser implantado nesta Cidade de Salvador - Bahia, abrangendo:  
a) Estudo de campo, contemplando as atividades da cadeia produtiva da 
música que devam ser incluídas no equipamento; 
b) Plano estratégico e institucional do CCM, incluindo: as diretrizes 
estratégicas e institucionais do equipamento cultural e o programa de uso 
(projeto conceitual para posterior contratação dos projetos executivos de 
arquitetura e engenharia) e seu modelo de gestão; 
c) Estudo de viabilidade econômica;   
d) Elaboração dos principais Termos de Referência dos produtos constantes 
no item 10, do Termo de Referência – Anexo VIII deste edital., e contratos 
(minutas) necessários para implantação do CCM. 
 

 

 

 

SOLICITANTE/PROCESSO 
SECULT – 203/2020 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 

PRAZO DE INÍCIO 
 

 
 
 
 

_______________________     ___________________________________ 
Local e data                                                Assinatura e carimbo da empresa 
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TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 

 
ANEXO II 

 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
1. Bases para Avaliação das Propostas Técnico-Financeira 

2. Critérios para Avaliação da Proposta Técnica 

3. Critérios para Avaliação da Proposta Financeira 

4. Avaliação Final 

1. Bases para Avaliação das Propostas Técnico-Financeira 
 
Para fins de atendimento à chamada de apresentação das propostas para a elaboração de estudos relacionados à 
concepção, implantação, operação e gestão de um Centro Cultural dedicado à Música - CCM, a ser implantado 
nesta Cidade de Salvador - Bahia, será considerada uma avaliação técnica e uma avaliação financeira, conforme os 
critérios estabelecidos a seguir. Justificam-se tais critérios pela extensão e complexidade do trabalho a ser 
desempenhado, de acordo com o detalhamento disposto no Termo de Referência. 
 
1.1. Avaliação Técnica 

 
1.1.1 As Propostas Técnicas dos Licitantes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao atendimento das 

condições e seguindo critérios de avaliação estabelecidos neste TR, desclassificando as Propostas que não 
estiverem de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Verificado o atendimento às referidas 
condições, proceder-se-á a Avaliação da Proposta Técnica. 
 

1.1.2 A Avaliação Técnica corresponderá à avaliação da experiência da empresa, da avaliação curricular da 
equipe técnica e da avaliação do conteúdo da proposta técnica.  

 
1.1.3 A avaliação da experiência da empresa será avaliada pelos indicadores, adiante detalhados:  
Projetos e atividades que contemplem a realização de um Plano Estratégico e Institucional; 
Projetos e atividades que contemplem a realização de um Projeto de Viabilidade Econômica (Sustentabilidade); 
Projetos e atividades que contemplem a realização de um Estudo de Campo contemplando as atividades da cadeia 
produtiva da música ou outras atividades culturais; 
 
1.1.4 A comprovação será feita por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica demonstrando a 
competência exigida, emitidos em favor da Licitante, impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou 
entrelinhas, além de ser apresentado em cópia autenticada ou simples, quando acompanhada do original para 
aferição, e conter com descrição sucinta: os serviços executados e as principais características dos serviços, de 
modo a permitir a aferição da compatibilidade com o objetivo do presente contrato. 
 
1.1.5 A comprovação da publicação de artigos impressos em revista, jornal, capítulo de livro ou livro e publicação 
de cartilha, deverá ser feita através da apresentação de cópia ou original. Em se tratando de publicações 
eletrônicas, deverá ser indicado o nome da publicação e o site onde pode ser encontrado. 

 
1.1.6 A avaliação curricular da equipe técnica será realizada em dois aspectos: a) Formação Acadêmica da equipe 
técnica; e b) Experiência Profissional Específica na área de atuação. O currículo deverá ser assinado pelo 
profissional. A CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar a qualquer momento comprovação documental das 
informações constantes nos currículos. 

 
1.1.7 A formação acadêmica da equipe técnica será comprovada por meio da apresentação de diploma ou 
certificado de conclusão de curso, em cópia autenticada ou simples, quando acompanhada do original para 
aferição, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC. 
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1.1.8 Para efeito de pontuação, considera-se o curso concluído, conforme certificado emitido pela respectiva 
instituição de ensino. Caso o certificado de conclusão ainda não tenha sido emitido pela instituição, poderá ser 
aceita declaração emitida pela mesma que ateste a conclusão do curso e a defesa do trabalho final - monografia, 
dissertação ou tese. 
 
1.1.9 A pontuação da formação acadêmica dar-se-á pelo mais alto grau de formação, de forma não-cumulativa, em 
ordem crescente, de especialização a doutorado. Para efeito de pontuação considerar-se-á mestrado incompleto 
sem dissertação como especialização, no caso de doutorado incompleto sem tese, considerar-se-á como mestrado. 
 
1.1.10 A comprovação dos trabalhos realizados dar-se-á mediante apresentação de atestados de capacidade 
técnica, fornecidos por instituições de direito público ou privado e emitido pela instituição perante a qual prestou 
serviço. Artigos científicos serão considerados na comprovação da experiência da equipe técnica. 
 
1.1.11 A comprovação de publicação realizada pela equipe técnica de artigos impressos em revista, jornal, capítulo 
de livro ou livro e publicação de cartilha, deverá ser feita através da apresentação de cópia ou original. Em se 
tratando de publicações eletrônicas, deverá ser indicado o nome da publicação e o site onde pode ser encontrado. 
 
1.1.12 Os referidos atestados deverão conter em seu teor: nome (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 do serviço (dd/mm/aa a dd/mm/aa); data da emissão, nome, 
cargo, e assinatura do responsável pela emissão do atestado. 
 
1.1.13 A avaliação do conteúdo da proposta técnica será avaliada pelo seguinte indicador: Conhecimento do 
Serviço/Tema objeto da licitação. 
 

2.1. Avaliação da Experiência da Empresa (A) - (pontuação máxima: 30,0 pontos)  

a) Número de atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, relacionados a realização Projetos e atividades que contemplem a realização de um Plano 
Estratégico e Institucional. Serão considerados no máximo 5 atestados (pontuação máxima: 10,0 pontos). 
 

Indicador Pontuação 

1 – 2 atestados 2,0 

3 - 4 atestados 6,0 

5 atestados ou mais 10,0 

 

b) Número de atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado relacionados a realização de projetos e atividades que contemplem a realização de um Projeto 
de Viabilidade Econômica (Sustentabilidade); Serão considerados no máximo 5 atestados (pontuação máxima: 10,0 
pontos). 

 
Indicador Pontuação 

1 – 2 atestados 2,0 

3 - 4 atestados 6,0 

5 atestados ou mais 10,0 

 

 

c) Número de atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da licitante, por pessoa jurídica de direito público 
ou privado relacionados a realização de projetos e atividades que contemplem a realização de um Estudo de 
Campo contemplando as atividades da cadeia produtiva da música ou outras atividades culturais; Serão 
considerados no máximo 5 atestados (pontuação máxima: 10,0 pontos). 
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Indicador Pontuação 

1 – 2 atestados 2,0 

3 - 4 atestados 6,0 

5 atestados ou mais 10,0 

 

2.2. Avaliação da Equipe Técnica/Consultoria (B) - (pontuação máxima: 40,0 pontos) 

2.2.1 Formação Acadêmica (pontuação máxima: 20,0 pontos) 

Formação Acadêmica do consultor 
Pontos para 

Especialização 
Pontos para 

Mestrado 
Pontos para 
Doutorado 

Número 
Máximo de 

Pontos 

Coordenador/Gerente de Projetos: 
profissional de nível superior Sênior em 
Arquitetura, museologia ou outra profissão 
que seja compatível com o objeto do projeto e 
experiência em coordenação de equipe 
multidisciplinar e gestão de projetos culturais. 
Experiência em coordenação da elaboração de 
projetos exclusivamente de edificações ou 
planos não será aceita, devendo a função de 
Coordenador estar explicitada no atestado; 

2,0 6,0 10,0 10,0 

Profissional Especialista em Viabilidade 
econômica: profissional de nível superior, 
economista ou outro profissional, devendo, 
em qualquer caso, ser comprovada a 
experiência em estudo de viabilidade 
econômica incluído proposições e cenários; 

2,0 3,0 5,0 5,0 

Profissional Especialista em Modelo de 
Gestão: profissional de nível superior, 
economista, arquiteto, administrador ou 
outro profissional, devendo, em qualquer 
caso, ser comprovada a experiência em 
elaboração de modelo de gestão em espaço 
cultural; 

2,0 3,0 5,0 5,0 

Número Máximo de Pontos 6,0 12,0 20,0 20,0 

 

2.2.2. Experiência Profissional Específica na área de atuação (pontuação máxima: 20,0 pontos) 

Experiência Profissional da Equipe Técnica 
Até 2 

Atestados 
De 3 a 4 

Atestados  
Acima de 5 
Atestados 

Número 
Máximo de 

Pontos 

Arquiteto e urbanista Pleno: profissional de nível superior 
em Arquitetura e Urbanismo, com registro no CAU com 
experiência comprovada em: 

2,0 6,0 10,0 10,0 

a) projetos culturais. 1,0 5,0 8,0 8,0 

b) Elaboração de Projetos de Arquitetura;  1,0 1,0 2,0 2,0 

Profissional Especialista em Museologia: Museólogo ou 
outro profissional de nível superior, com experiência 
comprovada em: 

2,0 6,0 10,0 10,0 

a) modelo de gestão em espaço cultural 2,0 6,0 10,0 10,0 

Número Máximo de Pontos 4,0 12,0 20,0 20,0 
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2.3. Avaliação do Conteúdo da Proposta Técnica (C) - (pontuação máxima: 30,0 pontos) 
 
Na Proposta Técnica propriamente dita, o Licitante deverá, em um texto com no máximo 20 páginas, demonstrar o 
conhecimento, sua visão e análise do objeto da presente Licitação, através de uma abordagem sucinta e técnica conceitual dos 
serviços, demonstrando que tem pleno conhecimento, através das experiências desenvolvidas pela mesma, dos trabalhos que 
se propõe a executar e do contexto social, cultural, econômico e ambiental dos municípios baianos. Deverá apresentar todos os 
dados específicos sobre o objeto da licitação e as observações que julgar pertinentes sobre os serviços que serão prestados, 
inclusive eventuais dificuldades e as diretrizes para facilitar a realização dos citados serviços, abrangendo o Conhecimento do 
Serviço/Tema objeto de Licitação para desenvolvimento do serviço, que será avaliado e pontuado, conforme detalhado a seguir. 
 
2.3.1 Conhecimento do Serviço/Tema objeto da licitação a ser utilizado para a realização dos trabalhos. 

Indicador Inaceitável Inadequado Bom Excelente 

a) Plano de trabalho contendo detalhamento do 
conteúdo que será desenvolvido a partir do 
que está descrito no termo de referência. 

0,0 3,0 9,0 15 

b) Conhecimento dos temas: 0,0 6,0 10,0 15,0 

• Gestão de equipamentos cultural 
0,0 3,0 5,0 7,5 

• Elaboração de políticas ou planos ou programas 
ou projetos. 

 
0,0 

3,0 5,0 7,5 

Número Máximo de Pontos 0,0 9,0 19,0 30,0 

 
A pontuação será atribuída dentro dos seguintes conceitos:  
 
(i) Inaceitável 
Nesta qualificação serão enquadrados os itens de avaliação para os quais a LICITANTE: não apresentou as informações e 
proposições mínimas requeridas (as quais estão apresentadas neste TR); apresentou as informações e proposições com falhas, 
erros ou omissões que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou apresentou os conhecimentos em 
desacordo com as condições estabelecidas neste Edital; 
 
(ii) Inadequado 
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a LICITANTE apresentou as informações e proposições 
mínimas requeridas (as quais estão apresentadas neste TR), em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, mas 
contendo erros ou omissões que, embora não caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as 
proposições da LICITANTE não satisfazem, adequadamente, às expectativas mínimas da SEMA quanto à qualidade dos serviços 
que a LICITANTE se propõe a prestar; 
 
 (iii) Bom 
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a LICITANTE apresentou as informações e proposições 
mínimas requeridas em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e seu Termo de Referência, mostrando 
conhecimento mais aprofundado do problema e das tarefas que está se propondo a realizar, mostrando evidência de que 
oferece condições de atuar com desempenho melhor do que o mínimo exigido pelo Edital; 
 
(iv) Excelente 
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a LICITANTE apresentou as informações e proposições 
acima das mínimas requeridas pela SECULT e em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e no seu Termo de 
Referência, mostrando além do profundo conhecimento dos aspectos relevantes e inovações de métodos de trabalho e 
conteúdos para que o material a ser produzido atinja o objetivo desejado. 
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Pontuação Técnica Geral 

ITENS AVALIADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Avaliação da Experiência da Empresa 30,0 

Experiência em projetos e atividades de Projetos e atividades que contemplem a realização de 
um Plano Estratégico e Institucional 

10,0 

Experiência em projetos e atividades de projetos e atividades que contemplem a realização de 
um Projeto de Viabilidade Econômica (Sustentabilidade); 

10,0 

Experiência em projetos e atividades de projetos e atividades relacionados a realização de 
projetos e atividades que contemplem a realização de um Estudo de Campo contemplando as 
atividades da cadeia produtiva da música ou outras atividades culturais 

10,0 

Avaliação Curricular da Equipe Técnica 40,0 

Formação Acadêmica 20,0 

Experiência Profissional 20,0 

Avaliação do Conteúdo da Proposta Técnica 30,0 

a) Plano de trabalho contendo o detalhamento do conteúdo que será desenvolvido a partir do que 

está descrito no termo de referência. 
15,0 

b) Conhecimento dos temas: 15,0 

NOTA TÉCNICA GERAL 100,0 
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TOMADA DE PREÇOS SECULT N.º 01/2021 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________, sediada 

(endereço completo), declara, sob as pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

      Local e data 

 

 

      Nome e identificação do declarante 

 

 

 

 
 
 
 
OBS: A declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS SECULT N.º 01/2021 
 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 
 

 

 

 

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 

__________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF nº 

_____________________, sediada (endereço completo) _____________________, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) 

anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

(cidade), ____ de _________________ de _____. 
 
 

 

(nome e nº de identidade do declarante) 
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TOMADA DE PREÇOS SECULT N.º 01/2021 

 
 

ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
(Identificação da Licitação) 
 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) 
do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente 

pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) 
antes da abertura oficial das propostas; e 

 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 
 
 
Cidade - UF, ______ de ____________________ de xxxx 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
 
Observações: 
 
1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal 

ou mandatário. 
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TOMADA DE PREÇOS – SECULT N.º 01/2021 
 

ANEXO VI 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº __/____ 
 
 
O MUNICÍPIO DO SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT, com sede no 
Vale dos Barris, n.º 125, nesta Capital, Inscrita no CNPJ/MF n.º 13.927.801/0028-69, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário. ___________, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
_________________________ , com sede na _____________________ inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
_____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada pelo Sr. 
___________________, RG n.º ____________, CPF n.º ______________________, têm entre si acordados os 
termos deste contrato, cuja celebração foi autorizada mediante ato homologatório às fls. ___ do processo 
administrativo nº ___/__ - ____, 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 TOMADA DE PREÇOS SECULT n.º ___ /__, ____ de ______________ de ____. 
a) Proposta apresentada pela CONTRATADA em ____/____/____. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços técnicos para a elaboração de estudos 

relacionados à concepção, implantação, operação e gestão de um Centro Cultural dedicado à Música - CCM, 
a ser implantado nesta Cidade de Salvador - Bahia, abrangendo:  
 
a) Estudo de campo, contemplando as atividades da cadeia produtiva da música que devam ser incluídas no 

equipamento; 
b) Plano estratégico e institucional do CCM, incluindo: as diretrizes estratégicas e institucionais do 

equipamento cultural e o programa de uso (projeto conceitual para posterior contratação dos projetos 
executivos de arquitetura e engenharia) e seu modelo de gestão; 

c) Estudo de viabilidade econômica;   
d) Elaboração dos principais Termos de Referência dos produtos constantes no item 10, do Termo de 

Referência – Anexo VIII deste edital., e contratos (minutas) necessários para implantação do CCM. 
 

1.2 A descrição dos serviços se encontra detalhada no Termo de Referência – Anexo VIII do Edital. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA 
 
2.1 Este contrato tem um prazo de duração de 06 (seis) meses, contados da sua assinatura. 
 
2.2 Prazo de início da prestação dos serviços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do 

contrato. 
 
2.3 Poderá este contrato ser prorrogado a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, 

mediante Termo Aditivo, nos termos do artigo 57 §1º da Lei nº 8.666/93, se atendidos os interesses dos 
CONTRATANTES, nas mesmas condições aqui previstas. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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3.1 Pelos serviços executados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 735.276,33 
(setecentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos). 

 
 
3.2 Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE através de crédito na Conta Corrente _______, Agência 

________, Banco _________, indicados na declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento 
bancário, na forma do disposto no art. 4.º, § 2.º do Decreto Municipal n.º 13.991/2002, no prazo de até 20 
(vinte) dias, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura na forma da legislação vigente, correspondendo aos 
serviços efetivamente efetuados, devidamente atestados pela unidade responsável da CONTRATANTE. 

 
3.3 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. 
 

3.4 Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a CONTRATADA sofrerá multa por atraso de pagamento, 
conforme determina o art. 40 inciso XIV, alínea "d" da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o efetivo 
pagamento até o dia de sua concretização. 

 
3.4.1 A multa de que trata o item anterior será de 2% (dois por cento), sobre o valor pago em atraso. 

 
3.5 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. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas ocorrerão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo - SECULT para os exercícios de 2020/2021, alocados no Projeto/Atividade – 
23.695.0008.240400 – Gestão do Programa de Requalificação da Infraestrutura Turística - Elemento de 
Despesa 3.3.90.35 – Serviços de consultoria, Fonte de Recursos 00 e 91. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a executar os serviços em estrita observância às especificações constantes em sua 

proposta e no Termo de Referência nº TR-0220, que independentemente de transcrição integram o 
presente contrato para todos os fins e direito, e mais: 

 
a) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
b) Cumprir o cronograma constante no item 12.1 do Termo de Referência Anexo VIII do Edital; 
 
c) Prestar serviços da mais alta qualidade, obedecendo aos procedimentos operacionais estabelecidos pela 

tomadora de serviços; 
 
d) Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Tributária 

e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer hipótese, à tomadora dos serviços. Fica expressamente 
estipulado que não se estabelece, por força da prestação dos serviços, qualquer relação de emprego 
entre o Município do Salvador e as unidades de forças de trabalho que a empresa contratada utilizar 
para a execução dos serviços; 

 
e) Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

conforme o disposto na Lei 8.666/93, apresentando as respectivas quitações quando exigidas, sob pena, 
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de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas até o cumprimento desta 
obrigação. 

 
f) Atender com presteza, caso ocorram reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem como, 

providenciar as imediatas correções, sem ônus para a contratante; 
 

g) Assumir integral responsabilidade, caso ocorram danos causados ao Município do Salvador ou a 
terceiros, na prestação dos serviços contratados; 

 
h) Justificar a contratante, eventuais motivos de força maior e caso fortuito que impeçam a realização dos 

serviços. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 Caberá à CONTRATANTE, notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos, irregularidades 

ou falhas constatadas na execução dos serviços contratados, e mais: 
 

6.1.1 Fornecer todas as informações necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato. 
 
6.1.2 Prestar apoio aos profissionais da contratada nos dias da realização dos serviços, supervisionando o 

bom andamento dos mesmos. 
 

6.1.3 Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou 
incorretas. Em caso de incorreção na emissão na fatura, devolver as faturas à CONTRATADA, para 
nova emissão. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 
7.1 A gestão, fiscalização e acompanhamento da fiel execução deste contrato, ficará a cargo da Diretoria de 

Turismo/SECULT, através do servidor...................... mat. nº  
 
7.2 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, à 

CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por 
prepostos designados. 

 
CLÁUSULA 0ITAVA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATVAS 
 
8.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, 

às penalidades previstas na 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. 

 
8.1.1 A Advertência, quando ocorrer atraso do início da prestação do serviço em até 10 (dez) dias da data 

fixada. 
 
8.1.2 Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, a 

depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando o fornecedor deixar de 
atender as especificações técnicas relativas a serviços, previstas no Edital, contrato ou instrumento 
equivalente. 

 
8.1.3 Nos casos de retardamento imotivado na execução de serviços ou reincidência de atraso por mais 

de 30 (trinta) dias: 
 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 
da fatura do serviço não realizado, além de suspensão de 3 (três) meses; 
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b) multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do serviços, 

realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento 
da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a depender 
do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

 
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução de serviços, realizados com 

atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses. 

 
8.1.4 Paralisar serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% (dez por 

cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal. 

 
8.1.5 Recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor do contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses. 
 
8.1.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, no âmbito da 

Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos nos 
processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 12 (doze) meses. 

 
8.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 
8.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física 

ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da apenação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
8.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, após prévio 
processo administrativo, ou cobrado judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Tecnologia e Gestão. 

 
8.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal. 
 
8.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a 

responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em 
consequência do inadimplemento das condições contratuais. 

 
8.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa. 
 
8.8 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida 
pelo adjudicatário. 

 
8.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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9.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das 
penalidades pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESILIÇÃO 
 
10.1 A resilição contratual poderá ocorrer por conveniência da Administração Pública Municipal, devidamente 

motivada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
11.1 O contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem 

prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
12.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 

ainda vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
13.1 Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido 
nas normas aplicáveis à espécie. 

13.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, todos os custos, 
emolumentos, contribuições fiscais, parafiscais e tributos incidentes sobre a execução dos serviços, não 
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

13.3 Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços 
contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos 
porventura pagos à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 
 
14.1 A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida 

através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" 
da Lei n.º 8.666/93. 

 
14.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e as supressões 
resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a superveniência do interesse 
público. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
15.1 O valor do contrato poderá ser reajustado, respeitando-se a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a 

contar da apresentação da proposta ou orçamento, na forma da Lei 10.192/2001, tomando-se por base a 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
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16.1 Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la 
em oportunidades futuras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VALIDADE E EFICÁCIA 
 
17.1 O presente contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia depois de aprovados 

pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT e publicados, por extrato, no Diário Oficial 
do Município, retroagindo os efeitos dos atos de aprovação e publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) 
da(s) assinatura(s) do(s) instrumento(s). 

 
17.1.1 A publicação do extrato do contrato e de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial do Município, 
será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado 
até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
contados da aludida remessa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 
18.1 Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, como competente para dirimir 

questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
de igual teor. 
 
 

Salvador,          de                                 de 2021 
 
 

_____________________________________________________ 
CONTRATANTE 

 
____________________________________________________ 

CONTRATADA 
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TOMADA DE PREÇOS SECULT Nº 01/2021 

 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 
 
NOME -  

 
N.º DE IDENTIDADE -  

 
ÓRGÃO EMISSOR -  

 
CPF -  

 
ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -  

 
 

 
 

 
 
 

Salvador, _____ de _________________ de ____. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 

 
 
 
 

OBS: Deverá ser assinado por representante legal da licitante. 
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 TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 
ANEXO VIII DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA -TR 

 

1. OBJETO 
 

1.1 O presente Termo de Referência visa a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializada(s) 
na prestação de serviços técnicos para a elaboração de estudos relacionados à concepção, implantação, 
operação e gestão de um Centro Cultural dedicado à Música - CCM, a ser implantado nesta Cidade de 
Salvador - Bahia, abrangendo:  

 
a) Estudo de campo, contemplando as atividades da cadeia produtiva da música que devam ser incluídas no 

equipamento; 
b) Plano estratégico e institucional do CCM, incluindo: as diretrizes estratégicas e institucionais do equipamento 

cultural e o programa de uso (projeto conceitual para posterior contratação dos projetos executivos de 
arquitetura e engenharia) e seu modelo de gestão; 

c) Estudo de viabilidade econômica;   
d) Elaboração dos principais Termos de Referência dos produtos constantes no item 10, deste T.R., e contratos 

(minutas) necessários para implantação do CCM. 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Salvador integra, no campo criativo da Música, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN). O selo de 
"Cidade da Música", a única no país, foi conquistado em 2015. Esta rede visa promover a cooperação internacional 
com e entre cidades comprometidas em investir na criatividade como fator para o desenvolvimento urbano 
sustentável, a inclusão social e o aumento da influência da Cultura no mundo. O compromisso de Salvador como 
partícipe da Rede é compartilhar suas melhores práticas e desenvolver parcerias envolvendo os setores público e 
privado, bem como a sociedade civil, a fim de: 

 
a) fortalecer a criação, produção, distribuição e disseminação de atividades, bens e serviços culturais;  
b) desenvolver polos de criatividade e inovação e ampliar as oportunidades para criadores e profissionais do setor 
cultural;  
c) melhorar o acesso e a participação na vida cultural, em particular para grupos e indivíduos marginalizados ou 
vulneráveis;  
d) integrar plenamente a cultura e a criatividade nos planos de desenvolvimento sustentável.  
 
2.2 A Música é, sem dúvida, uma das mais importantes expressões dessa cidade genuinamente cultural que é 
Salvador. Buscando fortalecer essa vertente de Salvador, a Prefeitura Municipal está promovendo o 
desenvolvimento do projeto CCM.  
 
2.3 A concepção do CCM deve ter o propósito de criar um equipamento do tipo "centro cultural", de natureza 
contemporânea, dedicado a estimular a cadeia produtiva da Música e capaz de tornar-se uma referência nacional e 
internacional em relação a esse segmento cultural.  
 
2.4 Como parte da implantação do CCM, a Prefeitura Municipal de Salvador - PMS já está executando as obras 
de restauração do "Casarão dos Azulejos", bem como a implantação da museografia, expografia, videografia e 
design nesse prédio. Edifício de quatro pavimentos, tombado pelo IPHAN, localizado na Praça Cairu, nº 19, no 
bairro do Comércio, na Cidade Baixa, Centro Histórico de Salvador. 

 
2.5 Complementando essa área, a Prefeitura de Salvador vai contratar a elaboração de projeto executivo para a 
ocupação dos edifícios e áreas contíguas do “Casarão dos Azulejos” e projetos de adaptação complementares ao 
Casarão para ampliar os espaços necessários e atender ao programa a ser proposto para a funcionalidade do CCM. 

 
2.6 Com este novo equipamento urbano a Prefeitura Municipal busca valorizar ainda mais esse que é um dos 
nossos mais importantes e expressivos ativos culturais, tendo em conta sua presença no passado e no presente, 
cuidando de sua projeção no futuro.  
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2.7 As obras de construção do equipamento, serão realizadas pela Prefeitura Municipal de Salvador com 
recursos contratados junto à Corporação Andina de Fomento - CAF, também denominado Banco de 
Desenvolvimento da América Latina, no montante máximo estimado de US$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de 
dólares). O modelo e custos estimados para a operação e manutenção serão objetos de definições a serem 
realizadas com base neste Termo de Referência. 
 
3. LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO   
 
3.1 O CCM estará localizado na Praça Cairu, no bairro do Comércio, no Centro Histórico de Salvador, e será 
abrigado num conjunto de edificações a serem integradas física e funcionalmente, compreendendo:  
 
a) O 'Casarão dos Azulejos", uma edificação tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, com quatro pavimentos totalizando aproximadamente 1.900 m2, cuja restauração foi iniciada em 
18/10/2020;  

 
b) O reaproveitamento de duas áreas com ruinas de fachada, ao fundo do Casarão dos Azulejos, com áreas de 

267,88 m2 e 160,16 m2, totalizando uma superfície de 428,04m2; 
 
c)  O reaproveitamento de área com ruinas de fachada sito à rua Santos Dumont nº 6, com área de 713,56 m2, 

separado do primeiro conjunto pela rua Visconde do Rosário, mas com o qual deverá ser fisicamente integrado; 
 

3.2 O total da área disponível para as novas construções dependerá da análise do IPHAN para a proposta 
arquitetônica a ser apresentada, porém, nesta fase inicial, pode-se considerar que a dimensão do conjunto terá um 
limite aproximado de 5.300 m2, incluída a área do “Casarão dos Azulejos.” Qualquer ajuste nesta estimativa de 
área terá necessariamente que ser discutido com o IPHAN. 
 
4.  ESCOPO DOS SERVIÇOS  
 
4.1 Visando o alcance dos objetivos deste Termo de Referência a empresa deverá realizar as atividades abaixo 
indicadas, sem prejuízo de outras que se façam necessárias ao correto cumprimento de sua missão. 
 
O desenvolvimento dos serviços previstos nesse TR está subdividido em 4 (quatro) etapas, sendo: 
 
1. Etapa 1:  Estudo de Campo 
2. Etapa 2: Plano Estratégico Institucional da Casa da Música 
3. Etapa 3:  Estudo de Viabilidade Econômica (Sustentabilidade) 
4. Etapa 4:  Escopo de Editais, Termos de Referências e Contratos 
 
 
4.1.1 Etapa 1 - Estudo de campo, contemplando as atividades da cadeia produtiva da música que devam ser 
incluídas no equipamento: 

 
I. Considerar que o CCM deverá se constituir em um Centro Cultural dedicado à Música, envolvendo pelo 
menos as atividades de pesquisa, educação musical, experimentação, produção e difusão, relativas a esse 
segmento cultural; outras atividades relacionadas com a cadeia produtiva da música poderão ser incluídas, de 
acordo com o estudo de campo e a sustentabilidade (viabilidade econômica) do equipamento;  
II. Identificar as atividades que devam ser executadas direta e integralmente no âmbito do Centro Cultural e as 
que, por sua especificidade, devam ser objeto de parcerias com entidades, universidades ou empresas, definindo as 
melhores estratégias de atuação;  
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III. Na atividade de educação musical, especificar a missão que o Centro de Cultural deva assumir em relação ao 
ensino informal (cursos livres e seus níveis, seminários, workshops, etc.) e o formal (técnico profissional, graduação, 
pós-graduação lato sensu), considerando as vertentes da criação musical e da indústria do espetáculo. 

 
4.1.2 Etapa 2 - Plano estratégico e institucional do CCM, incluindo: 
 
I. Diretrizes estratégicas e institucionais do equipamento cultural (missão, visão, valores, metas e objetivos) - 
incluindo diretrizes de comunicação e de composição de acervo e arquivo; 
 
II. Programa de uso: 
 
a) Estruturar o programa considerando a tipologia de um "Centro Cultural" dedicado à Música, abrangendo os elos 

da cadeia produtiva dessa atividade que venham a ser recomendados para o equipamento;  

b) Elaborar o projeto conceitual para as edificações que deverão ser construídas em anexos e integradas 

fisicamente ao Casarão dos Azulejos, destinados à implantação e funcionamento do CCM;  

c) Elaborar o programa de usos descrevendo os espaços, com pré-dimensionamento das áreas necessárias, e 

indicar as diretrizes de seu funcionamento; 

d) Prever flexibilidade, reversibilidade e multiplicidade nas funções dos espaços físicos, para permitir a otimização 

do uso das suas estruturas;  

e) Especificar a necessidade de instalações especiais, a exemplo de ambientes com tratamento acústico, 

iluminação especial, rede lógica, ar condicionado e outras que se façam necessárias aos usos e funções a serem 

realizados;  

f) Considerar a digitalização de todos os arquivos como instrumento de memória, pesquisa e educação, visando a 

recuperação e conservação da memória da música na Bahia, com especial atenção às contribuições de raiz afro;  

g) A proposta deverá considerar os espaços que estarão disponíveis para o projeto;  

h) Considerar a interação das funções do CCM com o ambiente externo contiguo da nova grande esplanada que 

resultou no projeto de requalificação urbanística da Praça Cairu, onde estará localizado, assim como com o projeto 

de implantação da Casa da História de Salvador com o novo prédio do Arquivo Público Municipal, com o Hub 

Salvador (polo de startups e tecnologia) e com o projeto de implantação do DOCA 1 (polo de economia criativa), 

também no bairro do Comércio;  

i) Explorar as possibilidades de integração - e evitar duplicidade ou superposição - com a Casa do Carnaval da 

Bahia, implantada e mantida pela PMS nas proximidades de onde será o CCM, analisando as sinergias e 

complementaridade entre ambas;  

j) Ter sempre em mente a busca pela sustentabilidade econômico-financeira para o CCM, a partir dos espaços a 

serem criados e os já existentes; 

k) O CCM deverá ser pensado para ter também uma forte presença no mundo digital. 

 

4.1.3 Etapa 3 - Plano de Gestão do CCM, incluindo 

I. Modelo de gestão (arcabouço jurídico institucional):  
 

a) Identificar e avaliar modelos para institucionalização e gestão do futuro CCM e sua natureza jurídica em 

correlação com as características necessárias para sua sustentabilidade econômico-financeira;  

b) Face às características e o propósito do equipamento, considerar a necessidade de se contar com uma gestão 

ágil e dinâmica, dotada de boa dose de autonomia;  
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c) Para as necessidades de recursos humanos, especificar vínculos e formas de contratação, de forma compatível 

com o modelo proposto;  

d) Demonstrar a aplicabilidade e exequibilidade do modelo recomendado tendo em conta a legislação brasileira;  

e) Explorar a possibilidade de integração funcional e operacional do CCM com a Casa do Carnaval da Bahia e 

demais equipamentos culturais geridos pela Prefeitura Municipal de Salvador, equipamento implantado e mantido 

pela Prefeitura Municipal de Salvador, também localizada no Centro Histórico, nas proximidades de onde será o 

CCM, bem como com outros equipamentos culturais geridos pela Prefeitura Municipal de Salvador;  

f) Descrever detalhadamente o papel e a presença na Prefeitura Municipal de Salvador na gestão do 

equipamento, enumerando suas competências e responsabilidades. 

 
II. Estudo de viabilidade econômica (sustentabilidade): 

 
a) Os estudos deverão considerar como premissa a realização permanente e contínua de uma programação 

dinâmica e inovadora, um local vivo em permanente transformação;  

b) Ter como critério minimizar a necessidade de aporte de recursos pela Prefeitura para a operação e manutenção 

do equipamento;  

c) Deverá propor as atividades que serão gratuitas e as remuneradas, tendo em conta que o equipamento 

exercerá função social, beneficiando pessoas, principalmente jovens estudantes de baixa renda; as atividades 

gratuitas podem constituir contrapartida aos aportes da Prefeitura;  

d) Explorar as formas e possibilidades de, além de recursos públicos municipais, contar com patrocínios privados, 
nacionais e internacionais, incentivados ou não, mas estáveis e de médio, longo prazos, inclusive “naming rights”;  
e) Considerar que os custos de restauração, adaptação, construção das edificações e implantação da museografia 

e expografia serão financiados pela Prefeitura Municipal de Salvador, através dos recursos oriundos do 

financiamento do CAF e sua contrapartida. Verificar com o Contratante os valores disponíveis após a restauração 

do “Casarão dos Azulejos”, para que os projetos arquitetônicos e de uso dos dois outros prédios a serem 

requalificados e o outro a ser construído sejam compatíveis com o saldo do recurso disponibilizado para a 

implantação do CCM; 

f) Enumerar e mensurar os investimentos complementares que integrarão a operação e manutenção do 
equipamento;  
g) Executar uma estimativa de custos e despesas de operação e manutenção do equipamento cultural 

(quantitativo e valores. Os serviços de operação e manutenção deverão compreender todas as atividades 

necessárias ao funcionamento do CCM e deverão estar inclusos todos os serviços necessários, tais como mão-de-

obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos. A prestação dos serviços do CCM deve ser 

adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando que "serviço adequado" é aquele que satisfaz as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia na sua prestação. A estrutura 

física e de pessoal necessária para a adequada administração dos serviços precisará ser descrita e justificada, 

incluindo os recursos para os sistemas de informações. Como resultado das estimativas deverão ser detalhados: i) 

custos operacionais; ii) custos administrativos; iii) custos de manutenção; e, iv) outras despesas; 

h) Matriz de Riscos: A empresa deverá apresentar uma matriz de riscos detalhada e exaustiva, fazendo a avaliação 

dos fatores de risco, pontuando as probabilidades e impactos que serão aplicados aos riscos e gerando uma tabela 

de classificação; expor as formas de controle desses riscos, indicando formas para mitigá-los, bem como descrever 

ações de contingência, caso venham a ocorrer. A Matriz de Riscos apresentada deverá sugerir os riscos a serem 

assumidos pela Prefeitura Municipal e os riscos de responsabilidade do operador. Deverá também ser sugerida 

estrutura de seguros e garantias a serem providas pelos parceiros público e privado; 

i) Plano de Negócios Referencial: O estudo de viabilidade financeira deverá incluir projeções na forma de um 

modelo financeiro detalhado. Uma cópia eletrônica em formato MS Excel do modelo deverá ser disponibilizada 

incluindo sua formulação matemática, vínculos e marcos de forma aberta, passível de verificação. Os estudos 

deverão seguir as práticas contábeis e fiscais vigentes à época da preparação de modelo, incluindo preparação de 
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demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial e análise do melhor enquadramento fiscal. O 

modelo financeiro deverá mostrar claramente as premissas que embasaram os estudos. Os Estudos deverão 

expressar todos os valores em Reais (R$) constantes, além de considerar a norma contábil e o regime fiscal vigente 

no país. A empresa desenvolverá a construção de cenários, apresentando alternativas ao modelo básico 

referencial. Deverão ser apresentados outros projetos referenciais, servindo como parâmetro de comparação. Os 

estudos deverão incluir todas as memórias de cálculo necessárias para dar sustentação ao Plano de Negócios 

Referencial.  

 
4.1.4 Etapa 4 - Escopo dos principais Termos de Referências e contratos (minutas) necessários para implantação 

do CCM: 
 

I. Elaborar minuta do Termo de Referência para licitação dos projetos arquitetônicos completos com seus 
respectivos projetos executivos e complementares das edificações; 

II. Elaborar minuta de Termo de Referência de gestão, concessão ou outro correspondente à alternativa 
recomendada;  

III. Elaborar outras minutas de contratos cuja necessidade os estudos venham a recomendar;  
IV. Considerando a apresentação de alternativas referentes à implantação e gestão do CCM, para a tomada de 

decisão da Prefeitura Municipal de Salvador, as minutas dos Termos de referência e contratos vinculados 
deverão ser elaboradas após a tomada de decisão pela autoridade competente. 

 
5. METODOLOGIA 
 
5.1 A Metodologia para o desenvolvimento deste trabalho contemplará, em todas as etapas previstas, 
realização de reuniões com a equipe técnica da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (SECULT) e da Casa 
Civil/Unidade Gerenciadora do Programa (UGP). Esses encontros têm como objetivo discutir o projeto, incorporar 
sugestões e consolidar as decisões da proposta. A organização e coordenação das reuniões estarão a cargo da 
SECULT, da Casa Civil/UGP e da equipe da empresa contratada. Portanto, estarão previstas no mínimo 4 (quatro) 
reuniões. 
 
6. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
6.1 Textos 
 
6.1.1 As informações literais (textos) devem estar em formato *.DOC, do padrão “Microsoft Office”. A formatação 
dos documentos, tanto na versão preliminar, como na final, deve observar as seguintes características: Programa 
Word; Fonte Arial, tamanho 11, páginas numeradas; espaçamento simples entre linhas e um espaço entre 
parágrafos; margens da página superior/inferior – 2 cm, esquerda – 3 cm, direita 2 cm e cabeçalho/rodapé – 1,6 
cm. 
Tabelas, planilhas e gráficos. 
O orçamento e demais planilhas, serão desenvolvidos e entregues no formato Microsoft Excel (extensão XLS), 
versão 2012 ou superior (desde que compatível com a versão mínima: 2010). 
 
6.2. Peças Gráficas 
 
6.2.1 As peças gráficas arquitetônicas deverão ser apresentadas em formato *.DWG, do padrão AUTOCAD. 
Além dos arquivos em formato DWG os produtos deverão ser entregues também em formato PDF. 
 
6.2.2 Estes produtos consistem na representação técnica da obra a ser realizada mediante desenhos em 
escala, sendo constituído por pranchas das concepções dos sistemas, com cotas e com todos os detalhes com 
representação gráfica em escala que permita um perfeito entendimento das peças gráficas. E devem contemplar a 
compatibilização entre os diversos projetos. 
 
6.2.3 As versões definitivas impressas serão direcionadas para composição de acervo da SECULT, para 
anexação ao processo referente ao contrato da consultoria, ao processo de licenciamento ambiental (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR), para a declaração de Aprovação das Normas Técnicas 
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(Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR). E ainda para apreciação dos Órgãos de 
Preservação do Patrimônio, quando for o caso. 
 
6.2.4 Todas as peças gráficas e memoriais devem ser entregues assinadas pelo respectivo responsável técnico. 
 
6.3 Quantidade de cópias 
 
6.3.1 A versão definitiva, após a realização das correções, complementações e aprovação do produto, deve ser 
entregue em 02 (duas) cópias em papel devidamente assinadas pelo profissional responsável, com menção do 
nome, título e número de registro no CREA ou CAU, com respectivas ART’s e RRT’s devidamente recolhidas e pagas 
e no Conselho respectivo de cada profissional, quando necessário for; e 02 (duas) cópias em meio digital por meio 
de CD ou DVD, devidamente identificado. 
Obs.: Os arquivos não podem ser entregues de forma compactada. 
 
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / LEGISLAÇÃO  
 
7.1 Normas: 
 
7.1.1 Os trabalhos e produtos a serem desenvolvidos, contemplados no item 2.1 e na proposta da licitante para 
o certame, deverão estar em completo acordo com as mais recentes revisões das Normas, Leis, Padrões, Programas 
e Recomendações aplicáveis, da Prefeitura Municipal do Salvador, do Estado da Bahia e da União, particularmente 
em conformidade com as Leis Municipais Nº 9.069/2016 (PDDU) e Nº 8.915/2015 (Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável), Decreto Municipal Nº 29.929/2018 - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 
Salvador - PLANMOB Salvador e a Lei Nº 9.374 /2018 que institui a Política de Mobilidade.  
 
7.1.2 Os imóveis que servirão à implantação do CCM encontram-se inseridos na ZCM (Zona Centralidade Linear 
Metropolitana), Centro Antigo, Área de Proteção Cultural Paisagística Rigorosa, conforme Lei Municipal Nº 
3.298/83, cujo licenciamento está sujeito a aprovação pelo IPHAN, conforme Artigo 38 da Lei Nº 9.148/2016 (LOUS 
- Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Salvador. 
 
7.2 Programas e Documentos: 
 
7.2.1 Nos anexos, a seguir indicados, encontra-se a documentação relativa aos programas da Prefeitura 
Municipal de Salvador para a região do Comércio - Centro Histórico de Salvador, a ser observada pelos contratados 
no desenvolvimento dos trabalhos.  

 
Anexo 1 -  Equipamentos e Instituições Existentes na região do bairro do Comércio  
Anexo 2 -  Mapa de Projetos Previstos no Comércio  
Anexo 3 - Área para implantação do CCM e projetos habitação no entorno 
Anexo 4 - Planta de Pavimentação e Fluxo de Tráfego na Praça Cairu  
Anexo 5 -  Mapa de Localização - Imóveis Comércio. 
Anexo 6 – Programa de Uso Preliminar 
Anexo 7 – Conclusões Oficina de Originação do Centro Cultural dedicado à Música 
Anexo 8 - Projeto Conceitual Casa da Música – Casarão dos Azulejos 
 
8. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE  
 
8.1 Apresentar profissional com formação em área compatível com o objeto da consultoria, com pelo menos 
10 (dez) anos de experiência profissional;  
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8.2 Apresentar profissional com experiência de pelo menos 5 (cinco) anos em gestão cultural com elevado 
nível de complexidade;  
 
8.3 Ter conhecimento sobre o funcionamento de centros culturais no Brasil e no exterior;  
 
9. EQUIPE TÉCNICA 
 

9.1 A proposta técnica deverá ser composta dos profissionais conforme descrito abaixo: 

9.2 A equipe técnica deverá atender às seguintes condicionantes, conforme descrito abaixo: 

• Coordenador/Gerente de Projetos: profissional de nível superior Sênior em Arquitetura, museologia ou 
outra profissão que seja compatível com o objeto do projeto e experiência em coordenação de equipe 
multidisciplinar e gestão de projetos culturais. Experiência em coordenação da elaboração de projetos 
exclusivamente de edificações ou planos não será aceita, devendo a função de Coordenador estar 
explicitada no atestado; 

• Arquiteto e urbanista Pleno: profissional de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, com registro no 
CAU e experiência na Elaboração de Projetos de Arquitetura, de preferência que já tenha realizado 
projetos culturais. Experiência na elaboração de projetos exclusivamente de urbanismo não será aceita; 

• Profissional Especialista em Museologia: Museólogo ou outro profissional de nível superior devendo, em 
qualquer caso, ser comprovada a experiência em modelo de gestão em espaço cultural devendo estar 
explicitado no atestado; 

• Profissional Especialista em Viabilidade econômica: profissional de nível superior, economista ou outro 
profissional, devendo, em qualquer caso, ser comprovada a experiência em estudo de viabilidade 
econômica incluído proposições e cenários; 

• Profissional Especialista em Modelo de Gestão: profissional de nível superior, economista, arquiteto, 
administrador ou outro profissional, devendo, em qualquer caso, ser comprovada a experiência em 
elaboração de modelo de gestão em espaço cultural; 

• Engenheiro Sênior: profissional de nível superior em Engenharia, com registro no CREA e experiência na 
elaboração de Projetos de Estrutura, Fundações e contenções; 

• Orçamentista: profissional de nível superior, com registro no respectivo Conselho Profissional, com experiência 
na área de orçamento de projetos ou obras de edificações; 

 
10.  PRODUTOS  
10.1  Produtos: 
10.1.1 Os produtos serão apresentados conforme segue:  

 
1. Produto 1: Estudo de Campo; 
2. Produto 2: Plano Estratégico e Institucional; 
3. Produto 3: Viabilidade Econômica (Sustentabilidade); 
4. Produto 4: Minutas dos Termos de Referência e Contratos.  

 
10.1.2 Forma de apresentação  

 
a) Produto 1: relatório completo, descrevendo metodologia, amostragem, entrevistas, referências, valores, etc., 
em documento fechado em pdf e editável em word;  
b) Produto 2: em documentos fechados em pdf e editáveis em word. Peças gráficas em dwg e pdf;  
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c) Produto 3: apresentado no formato de relatório (em pdf e word), assim como deverão ser apresentadas as 
planilhas em excel, editável, contendo todas as fórmulas e memórias de cálculos utilizadas;  
d) Produto 4: em documentos editáveis em word.  
 
10.2 Discussão das Minutas dos Produtos: 
 
10.2.1 Será realizada na sede da Contratante reuniões específicas para discussão da minuta de cada um dos 
produtos contratados.  
 
10.2.2 Após a aprovação da minuta a empresa, em prazo a ser acertado com a Contratante, fará a entrega dos 
produtos correspondentes, em impressão definitiva e arquivos digitais abertos e editáveis, contendo todas as 
informações e complementações solicitadas pela Contratante quando da análise da respectiva minuta. 
 
11. CUSTO ESTIMADO 
 
11.1 Os custos estimados para a elaboração do projeto totalizam R$ 735.276,33 (Setecentos e trinta e cinco mil, 
duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), conforme discriminado nas planilhas orçamentárias abaixo: 
 
12. PRAZO DOS TRABALHOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 
12.1 Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço (OS) pelo Contratante e de acordo com o cronograma de execução que se segue:  
 

ELABORAÇÃO

30 DIAS

ANÁLISE / CORREÇÃO

ELABORAÇÃO

40 DIAS

ANÁLISE / CORREÇÃO

ELABORAÇÃO

30 DIAS

ANÁLISE / CORREÇÃO

ELABORAÇÃO

10 DIAS

ANÁLISE / CORREÇÃO

TOTAL 735.276,33        

Prazo elaboração de projetos (dias corridos)

Prazo análise e correção dos projetos entregues

294.110,53        

I)    Produto 1: Estudo de Campo;

II)   Produto 2: Plano Estratégico e Institucional;

III) Produto 3: Viabilidade Econômica (Sustentabilidade);

IV) Produto 4: Minutas dos Termos de Referência e Contratos. 

MÊS
VALOR R$PRODUTOS

1 2 3

73.527,63           

183.819,08        

183.819,08        
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TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - EQUIPAMENTOS E INSTUIÇÕES EXISTENTES 
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 TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA DE PROJETOS PREVISTOS NO COMÉRCIO 
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 TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA –ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DA MÚSICA E PROJETOS DE HABITAÇÃO 
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TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA – PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO E FLUXO DE TRÁFEGO PRAÇA CAIRU 
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 TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA – MAPA DE LOCALIZAÇÃO CCM_IMÓVEIS A, B, C E D 
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TOMADA DE PREÇOS - SECULT N.º 01/2021 

ANEXO 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA – PROGRAMA DE USO PRELIMINAR 
 

“EDIFÍCIO D” – Casarão dos Azulejos 
 

1. Espaço dedicado à música, intitulado “Casa da Música”, em fase final de implantação da museografia, 
expografia, videografia e design. (Anexo 8 do Termo de Referência - Projeto Conceitual – Casa da Música – 
Casarão dos Azulejos) 
 

“EDIFÍCIO C” 
 

1. Espaço para exposições temporárias. 
2. Espaço para exposição de longa duração. 
3. Espaço de convívio e coworking.  (espaço aberto destinado a fruição, descanso, reuniões, encontros, etc) 

 
 
“EDIFÍCIO B” 
 

1. Café e lanchonete; 
2. Administração geral; 
3. Cabaret Bahiano (espaço para apresentações musicais) 

 
 

“EDIFÍCIO A” ESCOLA DO SOM 
 

1. Estúdios; 
2. Salas de aula; 
3. Oficinas. 
4. Salas de ensaio 
5. Laboratórios. 
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ANEXO 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA – CONCLUSÕES OFICINA DE ORIGINAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 
DEDICADO À MÚSICA 

 
 
 CONCLUSÕES DA OFICINA DE ORIGINAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DEDICADO À MÚSICA  
 
Data de realização: 18 e 19 de junho de 2019  
Local: Wish Hotel da Bahia, sala Topázio, Salvador da Bahia  
Participantes:  
− Luiz Carreira - Casa Civil  
− Claudio Tinoco – SECULT – Secretaria de Cultura e Turismo  
− Antonio Barretto Júnior – SECULT – Secretaria de Cultura e Turismo  
− Erico Mendonça - Coordenador PROQUALI  
− Tania Scofield - Fundação Mario Leal Ferreira  
− Fernando Guerreiro – FGM - Fundação Gregório de Matos  
− Silvia Russo – FGM - Fundação Gregório de Matos  
− Gustavo Medeiros - SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo  
− Moises Lino Silva - UFBA – Universidade federal da Bahia  
− Emil Rodriguez Garabot – CAF – Corporação Andina de Fomento  
− Rosa Ferré - Consultor CAF. Centro Cultural Matadero, Madrid  
− Jimmy Keller - Consultor CAF. Fundação ODEON. Rio de Janeiro  
− Frederic Murilo Breyton - Consultor CAF – Corporação Andina de Fomento  
− Wladimir (Gringo) Cardia - Consultor CAF. Gringo Cardia Design, Rio de Janeiro  
− Alex Martinez CAF (Skype). Arquipélago, Santo Domingo  
− Silvia Tissembaum Consultor CAF (Skype) - Usina del Arte, Buenos Aires  
− Sidney Quintela - Arquiteto  
− Equipe técnica SECULT – Secretaria de Cultura e Turismo  
− Equipe técnica da FGM - Fundação Mario Leal Ferreira  
 
1. No desenvolvimento da oficina  
A oficina foi criada para uma troca de ideias, multidisciplinares e interativas, para repensar a tipologia mais adequada 
para a concepção do projeto do Centro Cultural Dedicado à Musica - CCM. Entre os participantes, contou-se com a 
participação de equipes técnicas na área de turismo, cultura, arquitetura / urbanismo e finanças, através de 
representantes da Casa Civil, SECULT, SEDUR, da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Fundação Mario Leal Ferreira 
(FMLF); pela CAF, esteve presente um representante das “Cidades com Futuro” acompanhado por especialistas 
convidados nacionais e internacionais, que explicaram as suas experiências em gestão, design e implementação de 
modelos alternativos de centros culturais , adicionando suas reflexões pessoais sobre novos espaços culturais, possíveis 
modelos de gestão e de programação.  
O projeto para o Centro Cultural Dedicado à Musica - CCM é parte da Programa de Requalificação Urbanística de 
Salvador (PROQUALI), financiado pela CAF, que envolve este projeto com um investimento de US$ 24 milhões em uma 
das áreas mais emblemáticas e estratégicas de Salvador. 2  
 
Conclusões da oficina  
Partiu-se da premissa que a tipologia tradicional de Museu – entendida como recipiente de peças - talvez não 
representasse o dinamismo e a inovação que visa promover o município de Salvador; dar ênfase a sua programação e 
interação com as diferentes dimensões do território são os aspectos que, de acordo com especialistas, poderia garantir 
uma dinamização da atividade cultural da cidade, permeando com os bairros e seus espaços públicos, permitindo 
também uma maior projeção turística, podendo se tornar num vetor global para mostrar o potencial de Salvador.  
Abaixo estão os principais tópicos e pontos acordados em consenso:  
2. Nome sugerido: A CASA DA MÚSICA DA BAHIA  
3. Definição do novo equipamento  
A Casa da Música da Bahia será um centro cultural contemporâneo - múltiplo, flexível e reversível – dirigido à pesquisa, 
a educação, a experimentação, a produção e a difusão da música como motor e raiz da cultura brasileira, com ênfase 
especial em sua influência africana. O centro procurará criar espaços para o intercâmbio entre artistas de todo o Brasil e 
o mundo.  
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4. Visão  
Ser o espaço de encontros mais reconhecido e dinamizador da produção musical do Brasil no mundo; ser um 
importante ponto de referência internacional na pesquisa, educação, experimentação, produção e divulgação da música 
brasileira e afro-brasileira, com uma elevada presença territorial na cidade de Salvador.  
5. Missão  
Promover o desenvolvimento integral de expressões musicais, numa perspectiva multidisciplinar e experimental, 
fomentando o respeito à diversidade, a dignidade da identidade através da música, a geração de conhecimento, acesso 
à formação em produtos relacionados com a produção e a troca, sem discriminação, colaborando com a construção de 
uma sociedade mais coesa.  
6. Objetivos  
(1) Pesquisar:  
(2) Educar:  
(3) Experimentar:  
(4) Produzir:  
(5) Difundir: 3  
 
7. Descrição (programação + espaços)  
7.1. Conceito  
A música no Brasil é algo vivo que corta transversalmente todas as classes sociais, raças e crenças. Em Salvador e em 
todo o Brasil, a musicalidade manifesta-se não somente em grandes produções artísticas, mas também na vida 
cotidiana e no anonimato, por meio de expressões culturais relacionados à religião, política, economia, reivindicações 
sociais e relações interpessoais.  
a. Tipologia de espaço. O que se planejou na mesa de discussões, não é a de um museu tradicional (centro de 
interpretação) destinado unicamente a promoção de Salvador como destino turístico, tampouco onde se exponha o 
patrimônio audiovisual brasileiro apenas olhando em direção ao passado; o novo espaço se planeja como um centro 
cultural contemporâneo que vai resgatar e dignificar as origens da música brasileira e também deve compreender as 
dinâmicas sociais do presente que utilizam a música como um dispositivo de posicionamento e presença, sendo capaz 
de construir a projeção de uma ideia de futuro através da produção musical.  
b. Multiplicidade e permanência de atividades. A principal característica dos centros culturais contemporâneos é 
precisamente a possibilidade de executar atividades de naturezas distintas em um mesmo equipamento.  
c. Pensar no usuário. Que seja um lugar de interação entre turistas e locais, é importante ter claro que o principal 
destinatário do centro cultural municipal é o cidadão; a instituição deve permear com os diversos bairros e os bairros 
devem ser capazes de entrar no centro cultural. Em termos de usuários, a instituição deve ser considerada como um 
espaço de educação inclusivo que fornece alternativas para diferentes públicos, em especial crianças, jovens e idosos.  
d. Tecnologia. A tecnologia pela tecnologia, sem conteúdo ou estratégia, não é recomendada, as novidades tendem a 
mudar rapidamente. É necessário identificar os recursos tecnológicos mais adequados para articular os projetos e suas 
atividades com os objetivos do centro, de maneira estratégica e crítica.  
e Património imaterial. Deve ser planejado como uma instituição de vanguarda na recuperação e conservação do 
patrimônio imaterial do povo brasileiro. A partir de novas tecnologias, é importante pensar sobre o desenvolvimento 
dos arquivos digitais, como parte das tarefas do centro de pesquisa e educação.  
f. Ênfase na identidade afro-brasileira da música. A raiz dos ritmos reconhecidos de Salvador e do Brasil, tanto 
internacional como localmente, baseiam-se em uma compreensão do sincretismo que muitas vezes é subestimado nos 
circuitos culturais formais e comerciais. Dignificar as origens africanas da música brasileira.  
7.2. Sobre a Programação  
Olhando para a sua sustentabilidade, pensar sobre a programação de um Centro Cultural contemporâneo é talvez a 
mais importante ação ao planejar o funcionamento de uma instituição deste tipo, não só para evitar que ele se torne 
um espaço monótono e repetitivo, mas também sobre as possibilidades de financiamento para uma pauta de eventos. 4  
 
Deve ser garantida uma programação dinâmica que consiga capturar o interesse dos usuários. O desenvolvimento 
exclusivo de uma exposição permanente deve ser substituído por uma sucessão de exposições temporárias que irão 
sendo arquivadas ao longo do tempo; Entendendo a construção da história, não como algo concluído e delimitado, mas 
como uma "obra em andamento" que vá adicionando camadas à medida que o Centro Cultural dedicado à Música vá 
realizando atividades, onde cada participante seja construtor da história da música do Brasil, em tempo real.  
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A programação deve ser realizada de acordo com os objetivos estabelecidos na secção 6 deste documento. Levantou a 
importância de estabelecer simultaneamente uma estratégia on-line e off-line, que possa ser materializada tanto em 
espaços físicos e espaços virtuais, projetado e destinado a acomodar essas atividades de forma a que eles se relacionam 
entre si (ver secção 8. Espaços).  
Se desde a conceituação da instituição vai se considerar a permeabilidade das atividades do Centro Cultural dedicado à 
Música, seria relevante valorar possíveis intervenções temporárias em espaços públicos do entorno como parte da 
estratégia da programação e da estratégia off-line. É possível que a programação das atividades no novo espaço público 
a ser criado no entorno do Mercado Modelo de Salvador possa ser coordenado pela direção geral do Centro Cultural 
dedicado à Música.  
Da mesma forma, a mesma programação pode realizar atividades em outros espaços públicos da cidade, por meio de 
estruturas móveis que se podem instalar / desinstalar nos bairros. Ex. Estúdio de gravação móvel para youtubers, uma 
escola de música itinerante, escola de programação nos bairros, etc.  
7.3. Sobre a Gestão  
Para a sua gestão, se comentou sobre várias alternativas que vão desde parcerias público -privadas, a concessões ou 
100% de gestão municipal. Daquilo que foi discutido, chegou-se a um consenso de que a gestão do Centro Cultural 
dedicado à Musica poderia ser parcialmente terceirizada, em particular, tudo aquilo relacionado a sua manutenção e a 
dos equipamentos. Embora o controle de gestão deva permanecer nas mãos do município, essa gestão não deve ser 
uma responsabilidade exclusiva do setor público.  
É recomendável a contratação de um diretor-geral por 4 anos (renovável), cujo perfil seja o de um Gestor Cultural com 
contatos com a mídia cultural a nível internacional e amplo conhecimento sobre possíveis fontes nacionais e 
internacionais para financiamento. Não é recomendável se privatizar toda a gestão a uma empresa, já que existe o risco 
de distorção da visão e da missão, através de uma programação puramente comercial que não responda aos objetivos 
públicos que a instituição busca alcançar.  
Esta direção-geral responderá às diretrizes do município, mas terá a liberdade de ação e parceria com instituições 
globais. Entre as tarefas desta direção está a de gerir as atividades fixas (educação, investigação, divulgação), como 
também garantir a sustentabilidade financeira durante o seu período.  
Para a curadoria das exposições temporárias, se planeja aproveitar o grande talento e reconhecimento internacional 
dos músicos - compositores e intérpretes - de Salvador da Bahia, para serem convidados a serem curadores de 
exposições temporárias por um período de 1 ano. No ano anterior à curadoria do artista deve-se trabalhar 
internamente com a equipe da SECULT 5  
 
e direção-geral do Centro Cultural dedicado à Música na definição de temas e atividades a realizar. Este é o mesmo 
modelo que se usa na Bienal de Arquitetura de Veneza a cada dois anos.  
Por exemplo, se no período 2022-2023, Caetano Veloso ou Daniela Mercury são os curadores convidados, estes seriam 
responsáveis para definir a programação anual, o tema das exposições e as atividades paralelas, aproveitando-se dos 
seus contatos para mobilizar recursos e posicionar a curadoria anual.  
Ao final de cada ano, o conteúdo audiovisual das exposições temporárias, curada por estes artistas famosos, se 
arquivaria em um repositório digital (arquivo digital / midiateca interativa) podendo o seu conteúdo se tornar itinerante 
e independente, com a finalidade de circular pelo país e internacionalmente, levando a marca do Centro Cultural 
dedicado à Música para o mundo. O conteúdo das exposições é transformado em patrimônio digital do Centro Cultural 
dedicado à Música e pode ser acessado no espaço digital aberto na internet. Paralelamente às exposições, os conteúdos 
das pesquisas podem tornar-se publicações de referência do Centro.  
8. Espaços físicos  
O Centro terá disponível uma área em torno de 6.500 m² distribuída em dois núcleos principais:  
a. O edifício histórico Casa dos Azulejos restaurado, com 4 andares, dos quais 3 andares poderiam ser dedicados a 
exposições temporárias (cerca de 500 m² por piso) e o piso térreo poderia ser um espaço semipúblico controlado, 
diretamente aberto à cidade (1.900 m² aprox.)  
b. Um futuro espaço, com uma nova edificação, onde se daria o acesso principal do conjunto (controlado) para todas as 
instalações técnicas, estúdios de gravação, bibliotecas, salas de aula, salas de atuação artística, sala de show, espaços de 
entretenimento, praça de atividades, etc. (4.600 m² aprox. casa se usem 4 níveis nas novas edificações).  
A principal característica para a concepção dos espaços de exposição deve ser a multiplicidade, flexibilidade e a 
reversibilidade. Isso deve ser considerado tanto no interior da Casa da Música como nas intervenções em espaços 
públicos do entorno e nos espaços virtuais. (Ver Secção 7.2 Sobre Programação).  
9. Sustentabilidade  
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A sustentabilidade financeira de um centro cultural está diretamente ligada ao seu uso intensivo e a diversidade de 
atividades que enriqueçam a programação. Embora seja recomendado um controle parcial da gestão pelo município, é 
importante que o centro conte com instituições parceiras para o cumprimento de alguns objetivos, exemplo:  
 
− O trabalho de pesquisa e arquivo do patrimônio imaterial, pode ser feito através de um acordo de colaboração com as 
faculdades de Música e Antropologia da Universidade Federal da Bahia, encarregando-os da manutenção do arquivo e 
as atividades de pesquisa relacionadas com as curadorias e outras publicações.  
 
− Algumas atividades de ensino, podem ser assumidas por entidades privadas ou através aluguel de salas de aula: 
espaços de Co criação e Coworking. No caso dos estúdios de gravação é muito elevada a possibilidade de estabelecer 
convênios/contratos com plataformas digitais interessado na difusão de material novo, como YouTube, Dailymotion, 
Google, Vimeo, etc.  
6  
 
− É importante que a direção geral do Centro Cultural dedicado à Música seja gerida por um profissional da área 
cultural, de alto nível, capaz de preparar um plano financeiro que contemple aportes privados e as contribuições de 
instituições financiadoras ou de filantropia Internacional, principalmente para manter o fluxo anual das exposições 
temporárias realizadas pelos curadores convidados.  
 
Observações Finais:  
Apesar de durante a oficina ter se proposto o nome do equipamento cultural como “Casa da Música da Bahia”, este 
nome não é definitivo e poderá sofrer mudança ao longo do processo de discussão dos projetos a serem elaborados. 
Destaca-se que todas as linhas conceituais de aproveitamento dos espaços disponíveis para a implantação do Centro 
Cultural dedicado à Música são meramente sugestões dos participantes da oficina. 



 

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 Cultura e Turismo - SECULT 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
PROJETO CONCEITUAL – CASA DA MÚSICA 

CASARÃO DOS AZULEJOS 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1tFHj8N2JAZBW-wkWw3iEQIJQGgQWeN6z/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


