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COTAÇÃO Nº 28/2022 

 

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça da Luz, nº 2, Bom Retiro, CEP 01120-010, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.290.846/0001-82, vem por meio deste, convidar fornecedores a 

apresentar proposta para o Serviço de Planejamento Estratégico para o Memorial da Resistência 

de São Paulo, nos termos e condições mencionados abaixo: 

 

I. JUSTIFICATIVA 

A APAC tem por objetivo a efetivação de atividades de natureza cultural, consubstanciadas na 

colaboração técnica, material e financeira que garanta a preservação e a conservação do acervo 

artístico e divulgação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (“Pinacoteca”) como centro de 

referência de atividades e pesquisa de caráter cívico, educacional, artístico e cultural, 

objetivando, no cumprimento de sua atuação, o apoio ao funcionamento da Pinacoteca. 

 

No âmbito de suas atividades estatutárias a APAC tem contrato com o Estado de São Paulo nº 

01/2018, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, o qual tem 

por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na 

área de museologia na Pinacoteca de São Paulo. 

 

II. OBJETO  

II. 1. O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais vantajosa para serviço 

de Planejamento Estratégico para o Memorial da Resistência de São Paulo, conforme Anexo I. 

II. 2. A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste Convite, bem 

como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a APAC e a empresa 

vencedora. 

 

III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

III. 1. Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar 

proposta (“Proposta”), da qual deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:  

(i) Nome e qualificação completa da empresa (obrigatoriamente com currículo e/ou portifólio 

e de preferência com 03 atestados de capacidade técnica ou cartas de recomendação), endereço e 

telefone para contato; 
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(ii) Cópia do cartão de CNPJ, comprovante de Inscrição estadual e municipal, se houver, bem 

como cópia do contrato social e alterações posteriores; 

 

IV. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

 

IV. 1. As propostas deverão ser entregues por e-mail para: compras@pinacoteca.org.br , aos cuidados 

da Área de Compras, até o dia 31/08/2022 

     

 

V. PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 

V. 1. O Contrato celebrado em decorrência deste Convite terá prazo de vigência de 12 setembro 

de 2022 à 15 de fevereiro de 2023 

  

VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

VI. 1. Os resultados serão divulgados mediante comunicação às empresas participantes do 

processo. 

VI. 2. A homologação da escolha da empresa selecionada será efetuada por intermédio da 

assinatura do respectivo Contrato. 

VI. 3. Decorrido o prazo, se o vencedor não assinar referido Contrato, será facultado à APAC a 

seleção de outra empresa participante. 

 

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

VII. 1. Não será admitida a participação de empresas: 

a. suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

b. declaradas inidôneas; 

c. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à APAC ou à Administração Pública; 

d. que estiverem sob regime de falência ou concordata; 

e. que tenham em seu quadro de sócios ou de administradores, pessoas que sejam consangüíneas 

ou parentes até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, 

diretores, conselheiros e funcionários da APAC. 
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f. Não poderão participar empresas localizadas fora da cidade de São Paulo e Grande São Paulo 

 

VII. 2. Serão liminarmente desclassificadas as propostas que: 

a. não obedecerem às exigências deste Convite; 

b. contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero. 

 

VII. 3. Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito deste Convite serão 

prestados exclusivamente por escrito, por meio dos e-mails compras@pinacoteca.org.br a 

solicitação de informações não motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das 

propostas. 

 

VII. 4. O presente convite não obriga a APAC, sob qualquer forma, a assinar o respectivo Contrato 

com o concorrente selecionado nos termos deste Convite, sendo facultado à APAC revogar o 

presente convite, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura do Contrato, por fundado 

motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados mediante o envio de notificação. 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Renata Melo 

Coordenadora 

Núcleo Financeiro 
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ESCOPO  

Convidar fornecedores a apresentar proposta de consultoria para realização de Plano 

Estratégico para o Memorial da Resistência, nos termos e condições mencionados abaixo: 

O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais adequada, considerando 

todos os requisitos da carta convite, para prestação de serviços para realização do Plano 

Estratégico, conforme ANEXO I – Termo de referência e o valor estabelecido para contratação 

de R$ 35.000,00. 

As propostas deverão ser entregues até o dia 31/08/2022. 

Período de realização do serviço: de 12 setembro a 15 de fevereiro 

Objetivos: 

• Realização de planejamento estratégico com o objetivo de viabilizar e consolidar uma 

nova etapa de expansão institucional do Memorial da Resistência para o período 2023-

2024; 

• Avalie e identifique desafios e oportunidades da instituição, para o desenvolvimento 

institucional, por meio de diagnóstico;  

• Faça os levantamentos dos stakeholders atuais e a identificação de novos parceiros 

potenciais;  

• Apresente a definição dos indicadores para a concepção da estratégia;  

• Consolide em diretrizes um plano de ação que oriente as estratégias de diversificação 

das fontes de captação de recursos para a sustentabilidade do museu e de seus 

projetos; 

• Estabeleça plano de ação para captação de recursos junto a novos parceiros 

institucionais e apoiadores na iniciativa privada;  

• Se constitua em um plano de ação com enfoque no desenvolvimento institucional do 

museu e na ampliação de sua rede de colaboradores e parceiros a ser implantado ao 

longo dos próximos 2 anos. 

Documentos que deverão ser consultados: 

Plano Museológico (2019), Plano de Comunicação (2020), Planejamento Estratégico – Contrato 

de Gestão (2019-2023), Estatuto, dentre outros.  

Perfil do prestador de serviço: 

1.1 A Empresa deverá ser especializada em consultoria voltada ao investimento 

Social, Cultural e Pesquisa ou Museologia.  

  

1.2 A proposta deve conter a descrição da metodologia, plano de trabalho e 

cronograma a ser desenvolvido levando em consideração os pressupostos no 

Anexo - termo de referência;  



 

 

 

1.3 A empresa deve apresentar seu portfólio de realizações, comprovando 

experiência na elaboração e revisão de Planos Estratégicos que se encontrem 

públicos para consulta. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO PARA O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO. 

 

1. DO OBJETO 

O presente documento tem o objetivo de estabelecer as bases e orientar a contratação dos serviços 

de consultoria, especializados na área de gestão, destinados à realização de planejamento 

estratégico com o objetivo de viabilizar e consolidar uma nova etapa de expansão institucional do 

Memorial da Resistência de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo. 

 

2. CONTEXTO 

O Memorial da Resistência de São Paulo é um museu de história que tem como missão a pesquisa, 

a salvaguarda e comunicação de referências das memórias da resistência e da repressão políticas 

do período republicano brasileiro, por meio da musealização de parte do edifício que foi sede por 

mais de quarenta anos do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – 

Deops/SP, uma das polícias políticas mais truculentas do país, principalmente durante os períodos 

do Estado Novo (1937-45) e da ditadura civil-militar (1964-85).  

 

Sua inauguração em 2009, representa a continuidade de esforços da sociedade civil e de instituições 

públicas no sentido de estimular o debate sobre os problemas referentes aos períodos de governos 

ditatoriais e de justiça transicional e, especialmente, de abordar as questões que problematizam a 

conquista dos direitos humanos, a partir da perspectiva da “resistência” em suas distintas 

expressões e mediante estratégias preservacionistas. O Memorial tem como objetivo contribuir 

para a reflexão crítica acerca da história contemporânea do país e para a valorização de princípios 

democráticos, do exercício da cidadania e da conscientização sobre os direitos humanos. 

 

O Memorial é membro institucional, desde 2009, da Coalizão Internacional de Sítios de 

Consciência, uma rede mundial que agrega instituições constituídas em lugares históricos 

dedicados à preservação das memórias de eventos passados de luta pela justiça e à reflexão do seu 

legado na atualidade. 

 

O Memorial da Resistência é vinculado à Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, qualificada 

como Organização Social da Cultura, a partir da assinatura de Contrato de Gestão firmado com a 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. 
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O primeiro Plano Museológico do museu foi elaborado em 2010 e atualizado em 2019, o Memorial 

da Resistência estrutura-se por meio de seis linhas de ação: Lugares da Memória, Coleta Regular 

de Testemunhos, Centro de Referência, Programa de Exposição, Ação Educativa e Ação Cultural. 

Articuladas, essas linhas possibilitam à instituição atuar no campo da pesquisa, salvaguarda 

(documentação e conservação) e comunicação patrimoniais (exposição e ação educativo-cultural) 

tendo como enfoque promover ações que contribuam para a valorização de uma cultura em direitos 

humanos, apresentando, portanto, forte orientação formativa e educacional. Em 2020, o Memorial 

realizou o seu primeiro Plano de Comunicação. 

Seu acervo se concentra, principalmente, na produção audiovisual do Programa Coleta Regular de 

Testemunhos. A concepção desse programa ocorreu em um importante momento histórico de 

produção da memória do autoritarismo de Estado no país, quando distintos grupos sociais e 

instituições do Estado se uniram para fazer emergir as memórias das vítimas e dos legados 

resultantes do período da ditadura militar. O acervo do Coleta Regular de Testemunhos preserva, 

assim, memórias de diversos atores sociais (ex-presos e perseguidos políticos, familiares de mortos 

e desaparecidos e militantes de movimentos sociais de diversas frentes: como religioso, artístico, 

negro e outros) sobre os processos de repressão e resistência vividos durante da ditadura brasileira. 

Atualmente seu acervo é constituído por 160 entrevistas audiovisuais.   

Bem como, do Programa Lugares da Memória, cujo objetivo é produzir a identificação, inventário, 

comunicação e sinalização dos lugares da memória da resistência e da repressão políticas do estado 

de São Paulo vinculados aos períodos autoritários do Estado Novo e da ditadura militar. O 

inventário produzido pelo Programa Lugares da Memória conta atualmente com o reconhecimento 

de 190 lugares no estado de São Paulo abrangendo a capital, litoral e interior e, assim como o Coleta 

Regular de Testemunhos, segue em contínua expansão.   

 

Com treze anos de existência, o Memorial é hoje a instituição de memória política mais importante 

do país e desenvolve trabalho pioneiro para a educação permanente dos cidadãos a partir dos 

valores da democracia, da cidadania e dos direitos humanos voltados ao respeito às diferentes 

manifestações de resistência política e sociocultural dos contextos marcados pela violência 

autoritária. No entanto, o capital simbólico a que o Memorial da Resistência se dedica nunca esteve 

tão em disputa, o que lança a instituição numa nova posição no cenário cultural brasileiro, que 

representa tanto uma oportunidade de crescimento, como também traz novos desafios. 

 

Considerando todos esses aspectos, o Memorial da Resistência entra em uma nova fase voltada ao 

seu desenvolvimento institucional com o objetivo de ampliar sua visibilidade e constituir uma nova 
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rede de parceiros institucionais com o objetivo de potencializar o impacto de sua atuação na 

sociedade.  

 

3. EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS 

Espera-se que planejamento estratégico: 

1. Tenha como objetivo viabilizar e consolidar uma nova etapa de expansão institucional do Memorial para o 

período 2023-2024;   

2. Avalie e identifique desafios e oportunidades da instituição, para o desenvolvimento institucional, por meio 

de diagnóstico;  

3. Faça o levantamentos dos stakeholders atuais e a identificação de novos parceiros potenciais;  

4. Apresente a definição dos indicadores para a concepção da estratégia;  

5. Consolide em diretrizes um plano de ação que oriente as estratégias de diversificação das fontes de captação 

de recursos para a sustentabilidade do museu e de seus projetos; 

6. Estabeleça plano de ação para captação de recursos junto a novos parceiros institucionais e apoiadores na 

iniciativa privada;  

7. Se constitua em um plano de ação com enfoque no desenvolvimento institucional do museu e na ampliação 

de sua rede de colaboradores e parceiros a ser implantado ao longo dos próximos 2 anos. 

 

4. METODOLOGIA 

Espera-se que a realização do planejamento estratégico seja realizada de forma consultiva e 

participativa. Protagonizada não apenas por agentes das equipes que constituem as áreas do 

Memorial, APAC e UPPM mas também agentes externos ao museu, para que se tenha um diagnóstico 

real da instituição e que resulte em um planejamento claro do horizonte a ser perseguido. Tendo como 

finalidade elaborar e desenvolver estratégias para ampliação e diversificação das fontes de recursos, 

sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaboração e gestão de projetos de 

captação de recursos incentivados e não incentivados, junto a pessoas físicas e jurídicas, visando a 

ampliação do público do museu e a extroversão dos seus conteúdos. 

Sugere-se a realização mínima das seguintes atividades que podem ser complementadas de acordo 

com a proposta a ser enviada: 

• Entrevistas com a equipes do museu e Secretaria. 

• Entrevistas com colaboradores, parceiros e especialistas. 

• Levantamento e pesquisa dos documentos indicados. 

• Diagnóstico e compilação dos dados levantados e análises estratégicas. 

• Entrega de relatório com recomendações e diretrizes estratégicas, observando a estratégia de 

ação, a linguagem a ser utilizada, os objetivos e os eixos que fazem parte do Planejamento 

estratégico para o período 2023-2024. 

• Reuniões para apresentação de resultados quando da finalização de etapas.  



   

 

Largo General Osório, 66 
Santa Efigênia, São Paulo,  
SP - 01213-010 
memorialdaresistenciasp.org.br  

 

 

Antecipamos que o Memorial da Resistência de São Paulo e a Associação Pinacoteca Arte e Cultura 

(APAC) constituiu documentos de gestão ao longo dos anos tais quais: Plano Museológico (2019), 

Planejamento Estratégico do Contrato de Gestão (2019-2023), Plano de Comunicação (2020), 

Apresentação institucional (2022), Estatuto, dentre outros. Esses instrumentos de gestão deverão ser 

consultados e analisados quando da realização do Planejamento Estratégico.  

 

5. Estrutura do Documento: 

Diagnóstico  

• Indicando desafios e oportunidades;  

• Histórico da instituição e inserção institucional;  

• Apresentação do organograma e das atribuições da equipe visando a implantação do 

Planejamento Estratégico;  

• Metodologia: Pressupostos conceituais e Princípios norteadores;  

• Objetivos;  

• Resultados esperados;  

• Impactos do museu na sociedade; 

• Indicadores Estratégicos; 

• Cronograma de trabalho; 

• Indicação de processos avaliativos da implementação do Planejamento Estratégico. 

 

6. PERFIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO E DA PROPOSTA 

6.1 A Empresa deverá ser especializada em consultoria voltada ao investimento Social, Cultural 

e Pesquisa ou Museologia.  

6.2 A proposta deve conter a descrição da metodologia de trabalho a ser desenvolvida levando em 

consideração os pressupostos nesse termo de referência; o valor e indicação de formas de 

pagamento;  

6.3 A empresa deve apresentar seu portfólio de realizações, comprovando experiência na 

elaboração e revisão de Planos Estratégicos que se encontrem públicos para consulta. 

 

 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 O processo de elaboração do Planejamento Estratégico deve ser realizado de modo 

colaborativo, entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.  

7.2 Elaborar as revisões necessárias para a finalização do documento. 

7.3 Entregar os produtos estabelecidos neste Anexo. 
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7.4 Cumprir os prazos estabelecidos para a realização dos serviços. 

 

8. DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Organizar a primeira reunião de alinhamento após a contratação para definição de 

metodologia e cronograma de execução;   

8.2 A APAC se compromete a facilitar o acesso aos demais documentos necessários ao 

desenvolvimento do trabalho; 

8.3 Mediar a agenda e disponibilizar a equipe para a participação das reuniões. 

 

9. ANÁLISE DA PROPOSTA 

9.1 As propostas serão julgadas com base nos critérios de TÉCNICA, considerando todas as 

questões elencadas nos itens 6 e 7, sendo o vencedor o proponente que, além de apresentar a 

melhor proposta técnica, também apresente um currículo que atenda o perfil da instituição. 

 

9.2 Previamente a contratação, as duas empresas que apresentarem as melhores propostas serão 

chamadas para entrevista. 

 

10. PRAZOS E PAGAMENTO 

10.1 Prevê-se o prazo de 05 (meses) meses, a partir de setembro de 2022 para a execução do serviço 

sendo que o cronograma de trabalho será proposto pela CONTRATADA e suas datas alinhadas 

com a  COORDENAÇÃO DO MEMORIAL. 

10.2 O valor deverá contemplar o serviço completo e, caso ocorra extensão do prazo de trabalho por 

responsabilidade do CONTRATADO, não haverá reajuste do preço acordado.  

 

 




