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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

1. Dados da Contratante  

Órgão: Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT. 

CNPJ: 18.787.511/0001-60 

Endereço: Av. André Araújo nº 2767 – Aleixo 

CEP: 69.060-000 

Cidade: Manaus – AM 

Fones: (92) 3215-2127 

 

2. Objeto 

Seleção de projeto museográfico que contemple a elaboração e montagem de 

exposição interativa de longa duração com recursos de tecnologia, com vistas à exposição 

inauguração do Museu da Cidade de Manaus, e que deverá ser elaborado, executado e 

desenvolvido por uma empresa especializada no desenvolvimento e implantação de projeto 

museográfico com ênfase em exposições interativas com recursos de tecnologia, e que deverá 

ainda captar recursos por meio dos dispositivos da Lei 8.313/93 (Lei Rouanet) e conceber o 

plano museológico, a partir da proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica da 

MANAUSCULT conforme o disposto neste edital. 

 

3. Das Definições 

 

Para fins deste Projeto Básico, entende-se: 

a) MUSEOGRAFIA: é um conjunto de práticas que são conduzidas pela teoria museológica 

para o direcionamento e realização de projetos que devem incluir: organização de 

exposições, planejamento do espaço museal, conservação, acessibilidade democrática, 

segurança e comunicação museológica (conceito formulado pela Profª Rita Maia, UFS 

Laranjeiras-SE, Brasil). O termo museografia era usado anteriormente para designar a 
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prática com exposição, depois o termo passou a denominar a todas as práticas 

relacionadas às atividades em museus, como conservação, documentação, entre outros. 

b) EXPOGRAFIA: refere-se às técnicas para concepção, organização e manutenção do espaço 

expositivo. Os estudos nessa área abrangem temas como circuito expositivo, iluminação, 

suportes, aplicação de cores, utilização de tecnologias, sinalização, comunicação visual e 

demais estruturas. É importante perceber que o processo de construção de uma mostra 

parte do estudo do recorte curatorial e pode funcionar melhor se preparado junto ao 

grupo curador da exposição, para manter uma sintonia entre o discurso expositivo e o 

expográfico, pois o visual deve ser consonante ao conceito. 

c) CIRCUITO: é a trajetória percorrida de um ponto a outro, normalmente tendo como 

objetivo final o ponto de partida. A movimentação do público dentro do espaço expositivo 

envolve um conjunto de pistas constituídas por elementos visuais, auditivos, táteis, entre 

outros, que permitem às pessoas se movimentarem dentro de um espaço de maneira 

segura e informada, o qual pode ser estabelecido em um circuito aberto, sugerido ou 

fechado. No circuito fechado, os espaços expositivos possuem apenas uma entrada e uma 

saída, o percurso é inteiramente predeterminado, todos os visitantes fazem o mesmo 

trajeto na exposição e na assimilação do conteúdo até a saída. No circuito aberto, o 

visitante tem circulação livre no espaço, o posicionamento dos móveis, módulos e painéis 

permite a construção do percurso individual. No circuito sugerido há uma sequência na 

distribuição da informação que pode ser lida aleatoriamente, nesse caso o visitante decide 

seguir ou não a sugestão de percurso. 

d) IDENTIDADE VISUAL: é a forma utilizada como representante de um nome ou ideia. Ela é 

formada por um conjunto de elementos gráficos que exibe uma personalidade inerente.  

e) COMUNICAÇÃO VISUAL: aplicada às exposições, a comunicação visual remete a qualquer 

material impresso ou digital criado para informar ou comunicar sobre o conteúdo da 

exposição. Não apenas os displays e legendas usadas no espaço expositivo, todo o meio de 

divulgação precisa formar e seguir uma identidade visual que represente a ideia da 

exposição, através de formas, cores ou elementos. O projeto gráfico é produzido pelo 

designer, o qual deve considerar, conforme Gabrila Landeira (Design de Exposição: Estudo 

de caso – Design UFRGS. Trabalho de Conclusão de Curso. 176f. Porto Alegre: UFRGS, 

2010), a usabilidade, o usuário, a aparência, e necessidades da mostra, no que concerne a 

divulgação e ambiente, sempre visando cumprir a função de comunicar e atingir o maior 

público possível. 

f) CENOGRAFIA: na exposição podemos considerar cenário toda a área de exposição, então 

cabe ao expositor decidir sobre: o tamanho da sala, sua forma, seu revestimento, seus 

acessos, sua cor, se serão montados praticáveis, se o piso terá diversos níveis, enfim, todos 

os detalhes do local onde será feita a exposição. O cenário determinará o ambiente, que 

poderá ou não ser incrementado com a luz e os efeitos sonoros. 

g) ILUMINAÇÃO: trata-se da utilização de cores e diferentes focos que permitem mudar 

sensivelmente o modo de percepção. A iluminação, graças às suas infinitas possibilidades, 

é um campo vastíssimo de estudo para a exposição museológica. Podemos dizer 
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seguramente que é um campo estimulante de pesquisa. O início de um estudo de 

iluminação deve obrigatoriamente passar pelo estudo da colorimetria que é o estudo da 

mensuração das cores e análise de sua composição, e, ainda, do tipo de iluminação, 

lâmpada e outros, adequados ao ambiente e ao que ser iluminar. 

h) PROJETO EXECUTIVO: é a fase do projeto onde são definidos claramente os diversos 

componentes da obra, incluindo memoriais descritivos, cálculos estruturais, desenhos, 

especificações técnicas e executivas, planilhas de orçamento e cronogramas básicos. 

i) INTERATIVIDADE: A interatividade é um ato de interação entre pessoa-pessoa, pessoa-

objeto, é a relação entre dois ou mais. Vendo pelo prisma dos museus, a interatividade 

esta relacionada a essa relação pessoa-objeto, o poder tocar, sentir, experimentar, ver de 

outra forma. A interatividade tecnológica tem como objetivo prender a atenção do 

público, pois é algo que muitas vezes surpreende, desperta interesse, trabalha com o 

emocional, com a vivência da pessoa num local que evolui de uma maneira apresentada 

“fantasticamente”. Museus interativos apresentam características distintas dos museus 

convencionais. A interatividade permite que os visitantes possam experienciar, sentir, 

provar, aprender mais com o acervo, exposição. A Interatividade, seja ela tecnológica ou 

não, envolve o visitante, pois este pode não só olhar, ele pode vivenciar, sentir, tocar, 

provar, construir. Aproveita-se mais o que o museu tem a oferecer, e consequentemente o 

que é sentido de uma forma diferente fixa-se melhor na memória. 

j) LÚDICO: relativo a jogo ou divertimento; que serve para divertir ou dar prazer (dicionário 

Aurélio). Sendo linguagem humana, o lúdico pode se manifestar de diversas formas (oral, 

escrita, gestual, visual, artística, entre outras) e ocorrer em todos os momentos da vida – 

no trabalho, no lazer, na escola, na família, na política, na ciência etc. Liberdade, 

gratuidade, criatividade, fantasia e mistério, são ressaltados no artigo “BRINQUEDO E 

INDÚSTRIA CULTURAL: sentidos e significados atribuídos pelas crianças”, publicado por 

Maurício Roberto da Silva, no periódico científico Motrivivência, em dezembro de 2014, 

como valores ontológicos e éticos do lúdico. 

k) MULTIMÍDIA: é definida como o conjunto de textos, imagens, sons, animações, interações 

e vídeos. Seu objetivo principal consiste na transmissão de uma mensagem a um 

determinado público. Devemos ter em mente a estatística de que as pessoas se lembram 

de 15% do que escutam, 25% do que vêem e 60% daquilo com o que interagem (cf. 

VAUGHAN, T. Multimídia na prática. tradução Elaine A. A. Pezzoli. São Paulo: Makron 

Books, 1994. 474p. e WOLFMAN, D. E. Criando em multimídia; tradução de Lávio Pareschi. 

Rio de Janeiro: Campus, 1994. 303p.). 

l) MANUAL DE USO: é um instrumento que se destina a regulamentar uma instituição, um 

sistema ou uma atividade, de forma a servir como guia para os agentes integrantes do 

processo, seja na condição de executores ou na condição de clientes ou usuários. Deve 

objetivar a reunião de informações dispostas de forma sistematizada, criteriosa e 

segmentada atue como instrumento gerencial facilitando a compreensão da estrutura e 

funcionamento dos sistemas e subsistemas, orientando a execução do processo 

administrativo. O Manual de Uso do Museu deve apresentar a estrutura da unidade 
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organizacional, suas atribuições, descrever os procedimentos e estabelecer os formulários 

a serem utilizados na consecução das rotinas detalhadas, orientando a execução de 

atribuições, divulgando normas de trabalho, estabelecendo ordenação uniforme e 

sistematizada na realização dos procedimentos e rotinas. 

 

4. Justificativa e Objetivos 

O município de Manaus ainda não dispõe de um museu oficial que busque contar a 

história da própria cidade, sua formação social e características singulares. Como Manaus se 

transmutou em Manaus? Trata-se de uma pergunta relevante, repleta de histórias 

significativas, memórias plurais de muitos agentes, de muitas cores e formas, texturas e 

aromas; uma cidade cosmopolita cujo cosmopolitismo das expressões socioculturais se 

figuram como “deixas” para gerações futuras, afinal, a cidade é o reflexo de seus moradores, e 

ambos se veem um no outro como num espelho, e que só um museu poderá açambarcar esta 

esfera. Um museu do século XXI, moderno, interativo, que busque falar da cidade através de 

um sem-número de recursos, desde os tecnológicos e midiáticos até a mais lúdica das formas, 

capaz de criar um diálogo entre o passado e o presente, e de modo sensorial e cognitivo 

abraçar o visitante, tocá-lo, fazê-lo sentir a cidade de Manaus, afinal, como diz o poeta 

manauara Aníbal Beça, “em vez de morar nela *Manaus+ é ela que mora na gente”. 

O Museu da Cidade foi criado pelo Prefeito João de Mendonça Furtado, através da lei 

n° 1.616, de 17 de junho de 1982 na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

com localização no prédio s/n° na Rua da Instalação, porém, o Museu nunca funcionou nesta 

localidade, sequer foi inaugurado. Vinte anos depois, em 2005, o projeto do Museu da Cidade 

foi retomado passando agora a ter como abrigo o Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura 

de Manaus. 

Inicialmente chamado de Museu Histórico da Cidade de Manaus – MUHMA, a ideia 

partiu da necessidade de abrigar de forma sistematizada, a memória da construção da cidade 

de Manaus, com ampliação da importância cívica desse primeiro palácio da cidade, construído 

há mais de 120 anos para abrigar o poder público municipal. Trata-se de um dos poucos 

prédios no Brasil construído especialmente para esta função.  

O Museu da Cidade, portanto, deve ser a “casa que conta a sua história”, a história da 

cidade, demonstrando às gerações atuais e vindouras os testemunhos materiais e imateriais 

que retratam a vida cotidiana, as identidades e as culturas das gerações antigas e das atuais, 

através de exposições de longa e curta duração, as quais devem possuir – e aqui gostaríamos 
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de reiterar – um caráter educativo, lúdico, dinâmico, com salas interativas, utilizando-se de 

recursos tecnológicos para contar a história da cidade de Manaus a partir de imagens, textos e 

sons, uma vez que: 

 A aproximação táctil do visitante com as peças, transmite muito mais do que apenas o 

olhar (Classen,2007). A experiência multissensorial ganha, portanto, uma maior relevância 

para a percepção da experiência estética (Classen, 2007). Alguns autores referem-se à análise 

da experiência somática, não apenas como processo de pensamento corporal, mas também 

como o corpo informa a lógica de pensamento sobre a arte. Identificam-se, assim, as ligações 

entre incorporar, movimento e experiência multissensorial, e a forma como estes permitem 

entender a apreciação da arte num museu, isto é, a perceber como as pessoas se movem, 

sentem, tocam, cheiram e provam a arte no espaço museológico (Joy e Sherry 2003). 

Diante do exposto, o desenvolvimento do projeto museográfico do Museu da Cidade 

deverá considerar os objetivos institucionais previstos no Anteprojeto Museológico do Museu 

da Cidade redigido em 2005: 

Preservar, expor, difundir e pesquisar a história da cidade de 

Manaus, em seus múltiplos aspectos, através de atividades 

pertinentes à área museológica, promovendo o conhecimento 

sobre a cidade e colaborando para a valorização cultural da 

mesma. 

 

E suas competências: 

 

I - coordenar as atividades museológicas e museográficas 

inerentes ao museu histórico; 

II - identificar, adquirir, pesquisar, documentar, preservar e 

expor acervos com o objetivo de salvaguardar e difundir a 

história e as culturas da sociedade manauara; 

III - tornar o espaço museológico um centro de investigação, de 

pesquisa, de restauro e de recuperação da cultura material da 

área que compreende o sítio histórico da cidade de Manaus; 

IV – proporcionar ao visitante em geral a percepção da história 

social, cultural, científica e econômica de Manaus, por meio de 

objetos ou demonstrações de manifestações imateriais, a fim 
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de compreender o passado, entender o presente e projetar o 

futuro; 

V - dinamização do espaço museológico no sentido de 

desenvolver atividades educacionais e culturais; 

Em suma, o Museu da Cidade tem a pretensão de ser o museu de referência em 

Manaus para as questões da própria história da cidade, além de relacionar-se com o público de 

maneira moderna, lúdica e interativa. 

 

5. Detalhamento do Objeto 

 

O proponente irá elaborar, captar recursos por meio da Lei Rouanet (8.313/91) e 

desenvolver o projeto museográfico, projeto executivo e montagem de exposição interativa 

com recursos de tecnologia a partir da proposta conceitual desenvolvida pela equipe técnica 

da MANAUSCULT e demais especificações técnicas constantes no Projeto Básico.  Para que 

sejam utilizados como subsídio na concepção das propostas, serão disponibilizados, anexos a 

esta chamada, material gráfico dos espaços (plantas e cortes) da área destinada à implantação 

do Museu da Cidade a ser localizado no Paço da Liberdade.  

O Museu da Cidade deverá compreender os ambientes indicados nas pranchas N° 

11/40 e 12/40 (ANEXO II) com área estimada em 998,80m², sendo 611,02 m² de área de 

exposição e 387,79m² de área de apoio. 

Após a definição do proponente vencedor, a empresa contratada deverá participar de 

pelo menos 05 reuniões com membros da Diretora de Cultura e da Diretoria de Turismo da 

MANAUSCULT para ajustes indicados pela contratante e alinhamento o cronograma de 

desenvolvimento do projeto definitivo para a exposição, a partir do já apresentado para a 

licitação.  

 Caberá ao proponente, uma vez vencedor do certame, a realização dos seguintes 

serviços: 

a) Elaboração de projeto museográfico (expografia, cenografia, iluminação e 

multimídia); 

b) Elaboração de projeto executivo; 

c) Identidade Visual e sinalização do Museu. 
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d) Execução e instalação de todo o projeto museográfico (expografia, cenografia, 

iluminação e multimídia) e executivo; 

e) Elaboração do Plano Museológico. 

 

O projeto museográfico do Museu da Cidade de Manaus deverá prever, além dos 

espaços para exposições de longa e curta duração, o funcionamento de: direção geral, 

departamento administrativo, departamento de educação, livraria e café. O departamento 

administrativo e o café já se encontram instalados, mas podem ser oferecidas intervenções e 

alterações a título de sugestão por parte do proponente.   

Além disso, deverá incorporar ao projeto a atual exposição permanente de 

arqueologia (EXPOSIÇÃO PM 120 – Prancha N° 11/40) e o acervo fotográfico dos Prefeitos de 

Manaus expostos no Salão Nobre (SALÃO NOBRE / GABINETE PM 103 – Prancha N° 11/40), 

assim como seu mobiliário. Em ambos, o proponente deverá indicar intervenções e expografia 

a partir do já existente, desde que não interfira na infraestrutura dos locais.  

Para melhor compreensão das especificidades do prédio histórico que abrigará o Museu 

da Cidade, com o propósito de conhecimento de suas instalações, das condições locais e dos 

elementos técnicos necessários para o cumprimento do objeto desta licitação, a Fundação 

Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT recomenda uma vistoria técnica, 

vide item 10.25, por parte do interessado. 

A seguir, apresentamos, em tópicos, a proposta curatorial do Museu da Cidade. Durante o 

processo de produção, a equipe da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 

MANAUSCULT reserva-se o direito de aprimorar conteúdos e/ou modificá-los. O proponente 

terá liberdade de sugerir quaisquer soluções expográficas nas transposições dos conteúdos, 

desde que a proposta curatorial e seu encadeamento sejam respeitados. 

 

5.1 DOS EIXOS E ORIENTAÇÕES PARA AS EXPOSIÇÕES 

As exposições deverão conter os seguintes eixos:  

a) História de Manaus: exposição de longa duração. Deverá conter a linha do tempo com 

fatos históricos, políticos, culturais, econômicos e sociais decisivos para formação da cidade 

e que influenciaram diretamente na construção e desenvolvimento da mesma. A 

elaboração da linha do tempo deve ser orientada pela utilização de textos, acervos 

iconográficos, vídeos, áudios e demais recursos de multimídia. A ideia é que, enquanto as 
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salas de exposições de curta duração são montadas - após as exposições inaugurais do 

Museu da Cidade, outras mais deverão ser apresentadas -, a sala a abrigar a exposição de 

longa duração possa receber visitantes, uma vez que esta será uma espécie de síntese da 

história da cidade. 

 

b) Formação Social: exposição de curta duração. Apresentar a formação social da cidade 

através da representação dos muitos povos que viveram e vivem em Manaus 

objetivando mostrar a diversidade cultural e o cosmopolitismo da cidade. Iniciar com 

os povos indígenas pré-coloniais de Manaus passando pelos imigrantes oriundos de 

diversas partes do mundo para, por fim, os migrantes, principalmente os nordestinos. 

O proponente deverá apresentar um plano de pesquisa com profissionais capacitados 

em história e ciências sociais (ou outros a serem sugeridos) que possam dar conta da 

pesquisa de conteúdo a ser disponibilizado e trabalhado. Esta etapa deverá explorar as 

mais diferentes formas de interação tecnológica de modo a revelar ao público toda a 

riqueza de informações decorrentes da presença destes povos, formadores de nossa 

identidade. O projeto expográfico deve utilizar-se de depoimentos, registros 

históricos, recursos midiáticos e interativos. Uma frase que simplifica bem esta etapa: 

“Nós [manauaras, Manaus] somos a soma de todos os sonhos”, do poeta amazonense 

Aldísio Filgueiras. 

c) Heranças Culturais: exposição de curta duração. Com uma linguagem menos formal 

de maior ludicidade, este módulo deve apresentar o resultado cultural da união de 

tantos povos distintos vivendo em uma mesma terra. Desta forma, pretende-se 

transpor para as salas do museu uma representação da riqueza verbal expressa no 

linguajar manauara ou no “amazonês” como é geralmente conhecido contando com 

uma fortuna literária em abundância a respeito do assunto. A culinária, os cheiros, as 

formas, cores e costumes manauaras, enfim, representadas para o público através de 

mecanismos sensoriais e midiáticos, uma espécie de mini-parque de diversões. O 

visitante do museu deve sair com uma sensação positiva, de leveza, como que saindo 

de uma grande brincadeira.  

d) Memória do Governo Municipal: exposição de longa duração. Localizada no Salão 

Nobre do Museu da Cidade, esta sala já existe sendo composta de quadros de todos os 

prefeitos de Manaus assim como mobiliário da época da inauguração do prédio.  Esta 

sala deve receber pouca intervenção. O objetivo é que sejam utilizados instrumentos 
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interativos para que o público obtenha informações sobre a vida de cada um dos ex-

prefeitos de Manaus, como dois totens digitais, por exemplo, com a biografia e 

principais realizações de cada um deles, assim como aparelhos de aúdio com 

pronunciamentos, entrevistas, comentários etc. Também pode conter, em um totem 

digital, a agenda do prefeito, com um mapa intitulado “Por onde anda?” onde o 

visitante poderá clicar e saber onde o prefeito se encontra e o que está fazendo. Fotos, 

textos, enfim, tudo poderá ser utilizado. Outras abordagens relativas ao poder 

municipal e sua relação com o prédio Paço da Liberdade podem ser propostas, desde 

que seja preservada uma harmonia com a sala, que deve ser o foco da visitação por 

preservar suas características estilísticas originais. 

 

Os eixos propostos acima são norteados pela tríade História – emoção – diversão, 

baseando-se na compreensão de que os museus já não exercem uma função meramente 

educativa, e sim, “Os museus competem, portanto, com alternativas de lazer, turismo e 

ofertas sociais” (Raymond; Greyser, 1978). Desta forma, se espera envolver o público 

ofertando conhecimento e despertando novas percepções através da união entre pesquisa 

histórica e tecnologia, a qual possibilita novas experiências de consumo e contribui para a 

satisfação do visitante. Esta satisfação, por sua vez, está diretamente relacionada à “lealdade”, 

isto é, a intenção de repetição da visita ao museu. 

O tempo das exposições de curta e longa duração, bem como suas desmontagens será 

de responsabilidade MANAUSCULT. No caso do tempo de exposição ao público, estas não 

deverão ser inferiores há 02 (dois anos). 

 

5.2 DA HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PAÇO DA LIBERDADE 

Foi construído durante a segunda metade do século XIX e ampliado em 1905, pelo 

então prefeito Constantino Nery. Após sua conclusão, transformou-se na sede do Palácio do 

Governo. Conhecido primeiramente como Paço Municipal e, posteriormente, Palácio dos 

Governantes, o prédio foi o centro da administração amazonense tanto da Província como do 

Estado. 

O Paço da Liberdade é um dos raríssimos prédios de arquitetura neoclássica no Brasil. 

Foi ocupado pela municipalidade em 17 de abril de 1971 e, durante um período de mais de 

duas décadas, foi sede governamental e residência dos presidentes da província. Foi também 



  Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 

Diretoria de Cultura 

Av. André Araújo, 2767- Aleixo – Manaus - AM 

CEP: 69060-000 - Tel.: 3215-3447 

cultura.manauscult@gmail.com 

www.manaus.am.gov.br 

 

 

 
 

de onde os governadores da borracha comandaram as grandes reformas que transformaram a 

capital e alargaram as fronteiras físicas da Amazônia Ocidental.  

Exatamente vinte anos após a ocupação do prédio público pela Prefeitura Municipal de 

Manaus, um incêndio mobilizou todas as classes sociais da população manauense, com sérias 

proporções que se abateu sobre o prédio em 25 de agosto de 1937, ocasionado por uma faísca 

elétrica, por conta de um para-raios antigo que não suportou a descarga elétrica. Um extensão 

considerável do prédio não escapou à fúria das chamas que invadiram violentamente, fazendo 

desmoronar o teto. 

Em 1956, o Paço Municipal passou a ser considerado parte integrante do Patrimônio 

Histórico do Município de Manaus pela Lei n° 565 de 26 de maio do mesmo ano.  No ano 

seguinte, teve sua denominação alterada para “Paço da Liberdade”, e em 1980, de acordo com 

a resolução n° 001 homologada pelo decreto n° 4.817 de 06 de fevereiro do mesmo ano, 

passou a ficar sob proteção especial da Comissão Permanente de Defesa do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Amazonas. 

Por se tratar de um exemplar importante do contexto cultural de Manaus e ter sido 

um local de decisões desde a época imperial, o Paço Municipal foi objeto de estudo de sua 

cultura material, por iniciativa da Fundação Municipal de Turismo – Manaustur, em janeiro de 

2003. 

O programa de restauração do Paço Municipal integrou o programa “Monumenta”, do 

Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, que teve como objetivo a preservação do 

patrimônio histórico urbano das cidades brasileiras.  As obras de reforma foram iniciadas em 

dezembro de 2006, mas tiveram a parte do subsolo embargadas pelo Instituto Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, em fevereiro de 2007, pois, durante as escavações foram 

encontradas peças arqueológicas e a equipe responsável pela obra não dispunha de 

arqueólogo especializado para acompanhar a retirada do material. Em 2009, as obras do 

restauro foram interrompidas pela construtora responsável e foi preciso a Prefeitura de 

Manaus fazer nova licitação para a retomada das obras.  

No período de 2003 e 2004, a Prefeitura de Manaus realizou intervenção na Praça 

Dom Pedro II, com identificação de 256 vestígios arqueológicos e salvamento de 4 urnas 

funerárias indígenas.  Com esta intervenção, no acesso ao porão foram encontrados artefatos 

de cerâmica, evidenciando-se assim a necessidade de uma pesquisa arqueológica em todas as 

áreas abaixo dos salões durante a obra. Em 2007 foram iniciadas escavações no local, as quais 

revelaram a presença de cerâmica pré-colonial. 
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Em dezembro de 2012, o então Prefeito de Manaus, Amazonino Armando Mendes, 

realizou a primeira entrega da obra de restauro do Paço da Liberdade.  A entrega definitiva da 

obra ocorreu no dia 11 de abril de 2013 na gestão do atual prefeito Arthur Neto.  Desde então, 

o Paço da Liberdade tornou-se um importante espaço para as artes visuais de Manaus, 

abrigando exposições de curta e longa duração, além de oficinas, cursos, palestras e outras 

apresentações artísticas.  

 

6. DA CAPACIDADE TÉCNICA E DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A QUALIFICAÇÃO  

5.1  As licitantes deverão apresentar 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, que 

cumpram os seguintes requisitos: 

a) O(s) Atestados(s) deverá(ao) ser fornecido(s) por pessoa de direito público ou privado, 

em papel timbrado do emitente, comprovando a prestação anterior do fornecimento 

de bens ou prestação  de serviços compatíveis ao objeto deste Projeto Básico e seus 

anexos.  

b) Deverá conter informações que comprovem o bom e regular fornecimento de bens ou 

prestação de serviços compatíveis ao objeto deste Edital e seus anexos; 

c) Deverá comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto da licitação. 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

1.1. 7.1 Os interessados, através de seu representante legal devidamente identificado, 
deverão entregar no endereço abaixo, 01 (um) envelope opaco, indevassável e 
lacrado discriminado da seguinte forma: 
 

I – ENVELOPE “A” – PROPOSTA TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT. 
Edital de Chamada Pública n° xx/2016 
Nome da Proponente 
 

Os documentos a serem apresentados para a Análise Técnica são: 

a) Portfólio da proponente contendo fotos promocionais, matérias de jornais e/ou 
revistas, críticas e outros comprovando as atividades realizadas segundo objeto 
desta Chamada Pública por um período superior a 5 (cinco) anos; 

b) Minuta em Pdf do Projeto inscrito na condição de “Proposta Cultural” ou 
“PRONAC” no Salic Web, sistema de inscrição de projetos on line para obtenção 
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de autorização para captação de recursos da Lei 8.313/91 (Lei Rouanet), com 
todos os itens preenchidos, inclusive a planilha orçamentária. 

c) Atestado de Capacidade Técnica em Exposições Internacionais, emitido por 
pessoa de Direito Público ou Privado, em papel timbrado, comprovando a 
prestação de serviço compatível ao objeto deste edital e que comprove a aptidão 
para o desenvolvimento das atividades pertinentes; 

d) Atestado de Capacidade Técnica em Exposições Nacionais, emitido por pessoa de 
Direito Público ou Privado, em papel timbrado, comprovando a prestação de 
serviço compatível ao objeto deste edital e que comprove a aptidão para o 
desenvolvimento das atividades pertinentes;  

e) Plantas baixas, cortes e vistas em meio digital; 
f) Experiência dos membros da Equipe Técnica; 
g) Maquete eletrônica. 

 
Após a publicação do resultado da análise técnica de seleção, a proposta 

selecionada terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a documentação abaixo listada, 
referente às fases de Habilitação Jurídica, Análise da Regularidade Fiscal e Trabalhista e 
Qualificação Econômico-Financeira. Caso o proponente não atenda a este prazo, ou sua 
documentação não atenda o previsto nos itens 6.3, 6.4 e 6.5 do edital, será aberto prazo para 
apresentação de documentos da proponente seguinte, de acordo com as notas atribuídas.  

 

Os documentos necessários para a Habilitação Jurídica será composto por: 

a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da proponente; 
b) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual, acompanhado da 

certidão simplificada, devidamente autenticado (a)s, nos termos da Instrução 
Normativa n. 0 3 de 05 de dezembro de 2013, na Junta Comercial, relativo ao 
domicílio ou sede da proponente; 

c) No caso de sociedade empresarial, deverão ser apresentados, devidamente 
autenticado(s), nos mesmos termos da alínea anterior: 

1.1.c.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações, 
inclusive a que estiver em vigor ou; 

1.1.c.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente com a 
certidão simplificada e última alteração contratual ou; 

1.1.c.3. A última alteração contratual consolidada e, caso existam, as demais 
alterações contratuais posteriores; e 

1.1.c.4. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 

1.1.c.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

1.1.c.6. Não será aceita certidão simplificada de arquivamento na Junta 
Comercial; 

d) Os documentos mencionados na alínea ‘c’ deverão estar acompanhados de suas 
alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá constar, entre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível 
com o objeto desta chamada pública; 

e) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
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f) 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, quando a atividade assim exigir. 

g) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, conforme anexo V deste edital; 

h) Declaração de Elaboração Independente da Proposta IV deste edital; 
i) Declaração De Qualificação de Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte, 

conforme anexo VII deste edital; 
j) Declaração De Inexistência de Fatos Impeditivos À Habilitação, conforme anexo 

VI deste edital. 
1.1.j.1. As declarações solicitadas na fase de Habilitação Jurídica terão seus 

modelos disponibilizados no site da MANAUSCULT. 
 

Os documentos necessários para a Análise de Regularidade Fiscal e Trabalhista deverá 

ser composto por: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se 

exigível, relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta chamada pública; 

c) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da União, e 
Previdenciária;  

d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
f) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS;  
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

1.1.g.1. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da respectiva emissão, a certidão que não 
apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para 
o respectivo documento. 

 
Os documentos necessários para a Qualificação Econômico-Financeira deverá ser 

composto por: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE – Demonstração do 

Resultado do Exercício ou outras) do último exercício social  já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, estando devidamente autenticados, conforme 
Instrução Normativa n. 03 de 05 de dezembro de 2013 na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do(a) proponente. 

b) Certidão Negativa de Falência e de Recuperação Judicial expedida pela 
distribuidora da sede fiscal da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, dentro 
do prazo de validade; 

1.1.b.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada distribuidor. 

1.1.b.2. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito 
de participar da Chamada Pública, sem prejuízo das sanções previstas em 
lei. 

1.2.   Consideram-se serviços da mesma natureza ou similares da presente Chamada 
Pública: projetos museológicos, museográficos, expografias e montagens de 



  Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 

Diretoria de Cultura 

Av. André Araújo, 2767- Aleixo – Manaus - AM 

CEP: 69060-000 - Tel.: 3215-3447 

cultura.manauscult@gmail.com 

www.manaus.am.gov.br 

 

 

 
 

exposições de natureza cultural em Museus ou Centros Culturais. Todos os serviços 
devem ter sido realizados utilizando recursos de tecnologia. 

 
 

8. Critérios e Formação da Comissão Técnica e Comissão de Seleção 

8.1 A Comissão Técnica será formada por 03 (três) servidores da MANAUSCULT designados 

pelo Diretor-Presidente da Fundação. 

8.2 A Comissão de Seleção será formada por 05 (cinco) especialistas na área de artes visuais, 

Patrimônio Cultural, arquitetura ou Ciências Humanas, sendo que o Presidente deverá ser 

da MANAUSCULT.  

8.3  Serão aprovados pela Comissão Técnica aqueles projetos que entregarem integralmente 

os documentos solicitados no item 7 – Apresentação da Proposta, deste edital.  

8.4 Será aprovada pela Comissão de Seleção, a proposta que melhor atender aos critérios 

objetivos elencados por esta Fundação. 

8.5 A análise e julgamento da Proposta Técnica será amparada nos itens previstos no ANEXO 

III - ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA. 

9. Prazo de Execução 

9.1 O prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso a ser celebrado com o proponente será de 

10 (dez) meses contados a partir do depósito dos recursos financeiros de acordo com os 

dispositivos da Lei 8.313/91, compreendendo:  

a) Desenvolvimento de projeto museográfico, execução e montagem da exposição, conforme 

cronograma a seguir: 

 
Etapa 

Prazo para a entrega (a 
contar da data do depósito 

dos recursos autorizados 
conf. Lei 8.313/91) 

01 Entrega do relatório final das reuniões com equipe curatorial da 
MANAUSCULT 

15 dias 

02 Entrega do projeto museográfico 30 dias 

03 Entrega do projeto executivo, iluminação, cenografia, acústica e 
montagem 

03 meses 

04 Aquisição dos equipamentos interativos e demais materiais 05 meses 
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05 Apresentação dos textos da exposição 06 meses 

06 Elaboração das animações, filmes e audiovisuais 06 meses 

07 Montagem da exposição 9 meses 

08 Abertura/Entrega da exposição e relatório final 10 meses 

 

b) A MANAUSCULT não se responsabilizará e nem intermediará qualquer tratativa entre o 

Ministério da Cultura e o proponente, ficando este último ciente de que sua prestação de 

contas assim como todos os demais procedimentos legais dispostos na Lei 8.1313/91 são de 

inteira responsabilidade do proponente, cabendo à MANAUSCULT à Cessão do Espaço e  

fiscalização no que diz respeito a plena execução do projeto firmado.  

10. Obrigações do Proponente  

10.1. Atender a todas as necessidades dos itens citados no Projeto Básico, garantindo a 

exequibilidade com total eficiência e segurança. 

10.2. A execução do serviço deve ser realizada obedecendo a critérios de qualidade, agilidade, 

pontualidade, segurança e de mão-de-obra especializada utilizando EPI’s adequados para os 

funcionários envolvidos. 

10.3 O PROPONENTE se obriga a executar os itens conforme descritos, de acordo com 

especificações dispostas no edital, no local, hora, data e prazo estabelecidos pela 

MANAUSCULT no Termo de Cessão de Uso. 

10.4 O PROPONENTE é obrigado a substituir prepostos, bem como reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Termo em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

10.5 O PROPONENTE deverá possuir capacitação para realização de itens e serviços descritos, 

atendendo com eficiência a prestação dos serviços, com toda infraestrutura operacional para 

contratar e administrar as demandas da MANAUSCULT. 

10.6 Manter, durante a execução dos serviços os seus empregados uniformizados e 

devidamente identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 
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julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares 

da MANAUSCULT e da PREFEITURA DE MANAUS. 

10.7 Zelar para que a execução do serviço seja realizada dentro dos padrões de qualidade a ele 

inerente. 

10.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos decorrentes da contratação, inclusive, 

sociais, fiscais, trabalhistas e comerciais. 

10.9 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja de que espécie for, desde que 

praticada por seus empregados na execução dos serviços contratados. 

10.10 Nos preços deverão incorporar todos os custos operacionais da atividade, bem como os 

demais encargos do tipo trabalhistas, previdenciários, direitos autorais, direitos de imagem, 

fiscais, comerciais, além das despesas diretas e indiretas (despesas com mão-de-obra, 

alimentação e hospedagem – quando houver necessidade – montagem, desmontagem, a 

guarda e execução dos serviços, despesas com translado do equipamento, transporte e 

outros), não cabendo ao Município nenhum custo adicional. 

10.11  Manter, durante todo prazo de execução dos serviços às mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Chamada Pública e seus anexos. 

10.12 Assumir ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica relacionadas a acidentes de trabalho quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços / entrega ou em 

conexão com elas, ainda que ocorridas em dependências pertencentes à Prefeitura Municipal 

de Manaus, através do (s) órgão (s) envolvido (s) no presente procedimento licitatório. 

10.13 O PROPONENTE terá a responsabilidade de desenvolver o projeto executivo de acordo 

com o traçado na Proposta Técnica.  Todas as peças a serem criadas deverão ser apresentadas 

para análise e aprovação da Comissão de Deleção.  

10.14 Após a aprovação do projeto da proponente e de sua publicação no Diário Oficial do 

Município de Manaus (DOM), o proponente deverá compatibilizar sua proposta com a equipe 

técnica da MANAUSCULT nos ajustes necessários e enviados a Lei Rouanet. 

10.15 O PROPONENTE deve participar de pelo menos 05 (cinco) reuniões com a equipe técnica 

da MANAUSCULT, de modo a padronizar as discussões. 

10.16 O PROPONENTE manterá os entendimentos necessários para a execução deste contrato, 

por intermédio da MANAUSCULT, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através de 
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comissão ou funcionários designados com autoridade para exercer como representante da 

administração, toda e qualquer ação de orientação geral. Nenhum serviço deverá ser 

executado sem o devido autorizo. 

10.17 O PROPONENTE deverá arcar com eventuais prejuízos causados à MANAUSCULT, e /ou 

a terceiros provocados por interferência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 

convenentes ou prepostos, na prestação dos serviços descritos no objeto do contrato. 

10.18 O PROPONENTE terá que refazer à própria custa, os serviços de instalação em que 

foram empregadas técnicas não recomedadas, ou que apresentem vícios ou defeito de 

execução e, todo trabalho considerado inaceitável pela MANAUSCULT. 

10.19 O PROPONENTE se compromete e se obriga junto a MANAUSCULT, cumprir o 

estabelecido no Termo de Permissão de Uso. 

10.20 O PROPONENTE será o único responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, 

causados a MANAUSCULT ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto conforme Termo 

de Cessão de Uso, isentando a MANAUSCULT de todas as reclamações que por ventura 

possam surgir ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de preposto ou de 

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajudadas na execução deste contrato. 

10.21 O PROPONENTE será responsável por todas as despesas decorrente da execução de 

eventuais trabalhos em que horários extraordinários (diurno ou noturno), e despesas com 

instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos 

com material e mão de obra necessária à completa realização do objeto desta licitação e sua 

realização perfeitamente concluída. 

10.22 O PROPONENTE terá a responsabilidade pelos pagamentos e alimentação dos 

funcionários das empresas contratadas, por ela, quando necessário, que darão suporte aos 

eventos, assim quanto aos encargos trabalhistas. 

10.23 O PROPONENTE apresenta neste ato os documentos legais comprobatórios de 

regularidade juntos aos órgãos fiscalizadores dos serviços prestados, condições indispensáveis 

à assinatura do presente projeto. 

10.24 Fica por conta do PROPONENTE o fornecimento de mão-de-obra necessária a execução 

do serviço, não restando nenhuma responsabilidade ao Município por questões trabalhistas, 

previdenciárias ou outras decorrentes entre a relação da licitante com seus funcionários. 

10.25 As vistorias técnicas com o objetivo de obter in loco informações que possam subsidiar o 

PROPONENTE na feitura de seu projeto podem ser agendadas de segunda a sexta-feira, de 08h 
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às 17h, através do telefone (92) 3215-2127, com os Sres. Márcio Braz dos Santos Santana e 

Viviane Palmeira Tavares, ou através do email cultura.manauscult@gmail.com. As vistorias 

técnicas poderão ocorrer de segunda a sábado, no horário de 09h às 16h e serão 

impreterivelmente acompanhadas por um técnico designado por esta Fundação. Não serão 

gerados quaisquer relatórios ou documentos que influenciem na pontuação ou que possam 

classificar ou desclassificar o proponente em função da não realização da mesma.  

10.26 Caso opte por não realizar a vistoria técnica no Paço da Liberdade para conhecimento 

das condições locais e dos elementos técnicos necessários para o cumprimento do objeto 

desta licitação, o PROPONENTE assume total responsabilidade quanto à ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de instalação do Museu 

da Cidade.  

10.27 Emitir termo de doação de equipamentos e móveis adquiridos por meio de recursos 

advindos da Lei Rouanet.  

11. Obrigações da MANAUSCULT 

 

11.1 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados por meio de sua assessoria 

técnica. 

11.2 Prestar as informações e esclarecimentos de que disponha e eventualmente venham a ser 

solicitados. 

11.3 Zelar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pelo (a) proponente vencedor 

(a), avaliando a qualidade do serviço prestado ou objeto entregue, podendo rejeitá-los no todo 

ou em parte, observando para que sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório, devendo tomar as providencias cabíveis para que 

sejam aplicadas ao PROPONENTE as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o 

caso. 

11.4 Permitir acesso aos funcionários do PROPONENTE, desde que devidamente identificados, 

no Paço da Liberdade nos horários constantes em acordos firmados entre as partes. 

11.5 Tomar as providências necessárias visando facilitar o desempenho dos serviços por parte 

do PROPONENTE. 

11.7 Relacionar-se com o PROPONENTE exclusivamente através de pessoa por ele 

credenciado. 
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11.8 O acompanhamento e fiscalização do funcionamento das atividades desempenhadas pelo 

PROPONENTE passarão pela supervisão das pessoas indicadas pela MANAUSCULT, que poderá 

recusar qualquer tipo de mobiliário/equipamento que não corresponda à especificação 

definida e apresentada no edital ou segundo suas especificações. 

11.9  Fiscalizar e acompanhar os serviços. 

11.10 Proporcionar ao PROPONENTE todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado. 

 

12. Fiscalização 

A fiscalização e acompanhamento da execução do futuro contrato por meio do Termo de 

Cessão de Uso do espaço Paço da Liberdade será realizado pela equipe técnica da 

MANAUSCULT observando-se as disposições contidas no art. 67 da Lei 8.666/93. 

13. Rescisão Contratual 

13.1 Por ato unilateral e escrito da MANAUSCULT, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei n°. 8.666/93. 

13.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

para a MANAUSCULT. 

13.3 Mediante o fim do objeto em questão.  

 

14. Penalidades e Multas 

14.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos serviços, erro na 

execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 

veracidade das informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas contratuais. 

14.2 O PROPONENTE sujeitar-se-á a multa valor dos itens solicitados na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato, em caso de recusa injustificada e demais sanções 

estabelecidas do edital, na Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

15. Declaração do Solicitante 
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Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação 

em vigor. 

16. Responsáveis pela elaboração e supervisão do Projeto Básico 

16.1 Elaboração 

Nome: Viviane Palmeira Tavares 

Cargo: Diretora do Departamento de Políticas Culturais 

Assinatura: ________________________________ 

16.2. Supervisão 

Nome: Márcio Braz dos Santos Santana 

Cargo: Diretor de Cultura 

Assinatura: ________________________________ 

 

17. Autorização do Gestor 

 

Bernardo Soares Monteiro de Paula 

Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 

MANAUSCULT 

 

 

 

ANEXO III 

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

1. Será vencedora a empresa que apresentar, conforme avaliação da Comissão de 

Seleção a ser nomeada pelo Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 

Eventos - MANAUSCULT, a proposta que melhor condiz com os critérios objetivos elencados 

por esta Fundação. 
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2.  A Comissão de Seleção será a responsável por realizar a avaliação das Propostas 

Técnicas atribuindo pontuação obrigatória a cada quesito de julgamento, as quais serão 

assinadas e datadas, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. 

3. Na avaliação das Propostas Técnicas serão considerados os seguintes itens e as 

respectivas notas atribuídas a cada quesito de julgamento da proposta técnica: 

 

IDENTIFICAÇÃO ITEM PONTUAÇÃO 

3.1 
Atestados de Capacidade Técnica em Exposições 

Internacionais 
0 a 20 pontos 

3.2 
Atestado de Capacidade Técnica em Exposições 

Nacionais 
0 a 20 pontos 

3.3 Experiência dos Membros da Equipe Técnica 0 a 20 pontos 

3.4 Avalição do Projeto Técnico inscrito no Salic Web 0 a 40 pontos 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Possuir 05 (cinco) ou mais Atestados de Capacidade Técnica emitido 

até a data desta licitação, em nome da empresa licitante por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado localizadas fora do território 

brasileiro, ou órgãos internacionais responsáveis pela implantação de 

exposições de curta ou longa duração, em Museus ou espaços 

culturais, comprovando a produção e montagem de exposição 

interativa com recurso de tecnologia com características semelhante 

e/ou de complexidade equivalente ou superior a da presente licitação. 

20 pontos 

Possuir 04 (quatro) Atestados de Capacidade Técnica emitido até a 

data desta licitação, em nome da empresa licitante por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado localizadas fora do território 

brasileiro, ou órgãos internacionais responsáveis pela implantação de 

exposições de curta ou longa duração, em Museus ou espaços 

culturais, comprovando a produção e montagem de exposição 

interativa com recurso de tecnologia com características semelhante e 

de complexidade equivalente ou superior a da presente licitação. 

15 pontos 

Possuir 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica emitido até a data 

desta licitação, em nome da empresa licitante por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado localizadas fora do território brasileiro, ou 

órgãos internacionais responsáveis pela implantação de exposições de 

curta ou longa duração, em Museus ou espaços culturais, 

10 pontos 
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comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhante e de 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação. 

Possuir 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica emitido até a data 

desta licitação, em nome da empresa licitante por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado localizadas fora do território brasileiro, ou 

órgãos internacionais responsáveis pela implantação de exposições de 

curta ou longa duração, em Museus ou espaços culturais, 

comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhante e de 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação. 

5 pontos 

Possuir 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido até a data 

desta licitação, em nome da empresa licitante por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado localizada fora do território brasileiro, ou 

órgãos internacionais responsáveis pela implantação de exposições de 

curta e longa duração, em Museus ou espaços culturais, comprovando 

a produção e montagem de exposição interativa com recurso de 

tecnologia com características semelhante e de complexidade 

equivalente ou superior a da presente licitação. 

1 ponto 

Pontuação máxima no quesito 3.1 

Obs: Os pontos obtidos são correspondentes a quantidade de atestados 

apresentados conforme a discriminação do quadro acima. 

20 pontos 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

Possuir Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da 

empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

órgãos municipais, estaduais ou federais até a data desta licitação, 

comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhante e de 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação em 

Museus ou espaços culturais em cidades com população acima de 

2.000.000 (dois milhões) de habitantes. 

8 

 

 

 

Possuir Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da 

empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

órgãos municipais, estaduais ou federais até a data desta licitação, 

comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhantes e de 

6 pontos 
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3.2 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação em 

Museus ou espaços culturais em cidades com 1.001.000 (hum milhão 

e hum mil) habitantes até 2.000.000 (dois milhões) de habitantes em 

âmbito nacional ou internacional. 

Possuir Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da 

empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

órgãos municipais, estaduais ou federais até a data desta licitação, 

comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhante e de 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação em 

Museus ou espaços culturais em cidades com 501.000 (quinhentos e 

hum mil) até 1.000.000 (hum milhão) de habitantes em âmbito 

nacional ou internacional. 

4 pontos 

Possuir Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da 

empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

órgãos municipais, estaduais ou federais até a data desta licitação, 

comprovando ter realizado trabalhos de produção e montagem de 

exposições artísticas em Museus ou espaços culturais em cidades com 

100.001 (cem mil e hum) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes em 

âmbito nacional ou internacional. 

2 pontos 

Possuir Atestado de Capacidade Técnica emitido em nome da 

empresa licitante por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

órgãos municipais, estaduais ou federais até a data desta licitação, 

comprovando a produção e montagem de exposição interativa com 

recurso de tecnologia com características semelhante e de 

complexidade equivalente ou superior a da presente licitação em 

Museus ou espaços culturais em cidades com 50.000 (cinquenta mil) a 

100.000 (cem mil) habitantes em âmbito nacional ou internacional. 

1 ponto 

Pontuação máxima no quesito 3.2 

Obs: Os pontos excedentes serão desconsiderados. 
20 pontos 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

3.3 
Por ano de experiência profissional, em atividade relacionada ou 

características semelhantes às do objeto da licitação, considerada a 

soma da experiência de até 03 (três) profissionais indicados pela 

1 ponto 
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proponente como responsáveis pelo projeto. 

Pontuação máxima no quesito 3.3 

Obs: Os pontos excedentes serão desconsiderados. 
20 pontos 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

 

 

3.4 

Apresentou Projeto Técnico cadastrado no Salic Web onde 

será observada a compatibilidade técnica da proposta e sua 

concordância com as prescrições contidas no Projeto Básico 

e seus anexos. 

0 a 40 pontos 

 

Para pontuação referente ao item 3.4 acima, serão observados o nível de informações 

apresentadas na proposta técnica e pontuado de acordo com os seguintes critérios: 

Excelente: Assim considerado o conteúdo do Projeto Técnico cuja abordagem, além de feita de 

maneira aplicável à realidade do Município de Manaus e tecnicamente compatível com as 

prescrições contidas no Projeto Básico e seus anexos, apresenta exame detalhado e minucioso 

da proposta de interatividade e recursos de tecnologia aplicados à exposição inaugural e 

Montagem do Museu da Cidade de Manaus capaz de garantir a exequibilidade eficaz e 

eficiente da execução dos serviços do objeto do Edital.  Avaliação: 10 (dez) Pontos  

Bom: Assim considerado o conteúdo do Projeto Técnico cuja abordagem, ainda que feita de 

maneira pertinente com a realidade do Município de Manaus e tecnicamente com as 

prescrições contidas no Projeto Básico e seus anexos, não faz exame detalhado e minucioso da 

proposta de interatividade e recursos de tecnologia aplicados à exposição inaugural e 

montagem do Museu da Cidade capaz de garantir a exequibilidade eficaz e eficiente da 

execução dos serviços do objeto do Edital.  Avaliação: 06 (seis) Pontos 

Regular: Assim considerado o conteúdo do Projeto Técnico cuja abordagem seja inaplicável à 

realidade do Município de Manaus ou tecnicamente incompatível com as prescrições contidas 

no Projeto Básico e seus anexos. Avaliação: 03 (três) Pontos 

Insuficiente: Assim considerados os casos em que o proponente não apresente o Projeto 

Técnico no Envelope “B”, ou que, mesmo apresentando-os, seja omisso na abordagem de 
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quaisquer dos itens exigidos ou que sejam completamente incompatíveis com este Edital e 

seus anexos.  Avaliação: 0 (zero) Ponto 

QUADRO I: Pontuação referente ao item 3.4 Avaliação do Projeto Técnico inscrito no Salic 

Web, conforme critérios observados no item 6. do ANEXO III – ANÁLISE E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS. 

ITEM INSUFICIENTE REGULAR BOM EXCELENTE 

a) 0,00 3,00 6,00 10,00 

b) 0,00 3,00 6,00 10,00 

c) 0,00 3,00 6,00 10,00 

d) 0,00 3,00 6,00 10,00 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

4.1 Será vencedor o proponente que obtiver a maior nota somando-se os quatro quesitos. 

4.2 Ocorrendo empate o item 3.1 - Atestados de Capacidade Técnica em Exposições 

Internacionais será o item de desempate. Permanecendo o empate, o item 3.2  - Atestados de 

Capacidade Técnica em Exposições Nacionais será àquele do desempate. Permanecendo ainda 

o empate, será efetuado um sorteio em reunião pública, em local, data e horário a ser 

comunicado pela MANAUSCULT, com 48 horas de antecedência. 

4.3 Serão classificados os proponentes que obtiverem a pontuação final inferior a 70 

(setenta) pontos ou que tenham obtido menos que 50% (cinquenta por cento) da pontuação 

prevista no item 3.4 Projeto Técnico cadastrado no Salic Web. 

 

 

 

 

 


