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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO PRODETUR SALVADOR  
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº:3682/OC-BR 

PROJETO: PRODETUR SALVADOR (BR-L1412) 

SBQC – SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO Nº 001/2020 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUSEOLÓGICO E PROJETO MUSEOGRÁFICO DA CASA DA HISTÓRIA DE SALVADOR. 

 

COMUNICADO Nº 001 

Apresentamos o esclarecimento de questionamentos suscitados por empresas do processo de 

seleção acima epigrafado: 

Questionamento 1 – Agradeço se puder me confirmar se o documento Políticas para a Seleção 

e Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

GN-2350-9 é o que define os procedimentos que deveremos seguir para o processo de seleção.  

Resposta – Sim, o método de seleção utilizado, denominado SBQC possui como referência Seção 

2 das GN-2350-9. 

Questionamento 2 – Além disso, agradeço se puder nos transmitir maiores informações acerca 

dos conteúdos a serem desenvolvidos para a Casa da História de Salvador. 

Resposta – A contratação compreende a elaboração da concepção estratégica, mapeamento do 

acervo, plano museológico, projeto museográfico, elaboração do orçamento e cronograma 

físico-financeiro de implantação e especificações técnicas para implantação do projeto 

museográfico, elaboração do plano de preservação, conservação e manutenção do acervo e 

acompanhamento da implantação do projeto museográfico. As informações detalhadas sobre 

os serviços serão disponibilizadas quando do envio da Solicitação de Propostas (SDP) aos 

consultores selecionados na Lista Curta. 

Questionamento 3 – O prazo do dia 06 de janeiro de 2020 é apenas para a Manifestação de 

Interesse ou neste momento deverá ser encaminhada uma proposta para a realização dos 

serviços?  

Resposta – O prazo indicado é apenas para que os interessados manifestem interesse em 

participar da seleção, não deverão ser encaminhadas propostas. Na ocasião, os interessados 

deverão proporcionar informações que indiquem que estão qualificados para prestar os 

serviços, podendo anexar portfólios, folhetos, descrição de serviços idênticos executados, 

experiência em condições semelhantes, corpo técnico disponível e/ou quaisquer outros 

documentos que julgar conveniente. 

Questionamento 4 – Estamos interessados em participar da Manifestação de Interesse do 

Plano Museológico da Casa da História de Salvador. Para tanto, estamos avaliando a melhor 

forma e as parcerias necessárias. Nesse sentido, desejamos receber as informações 

pertinentes ao tema, seja o Termo de Referência, o Edital ou outros documentos correlatos. 

Resposta – A contratação compreende a elaboração da concepção estratégica, mapeamento do 

acervo, plano museológico, projeto museográfico, elaboração do orçamento e cronograma 
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físico-financeiro de implantação e especificações técnicas para implantação do projeto 

museográfico, elaboração do plano de preservação, conservação e manutenção do acervo e 

acompanhamento da implantação do projeto museográfico. As informações detalhadas sobre 

os serviços, incluindo Termo de Referência (TDR), serão disponibilizadas quando do envio da 

Solicitação de Propostas (SDP) aos consultores selecionados na Lista Curta. 

Atenciosamente, 

 
CEL - Comissão Especial de Licitações 


