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Oficio Circular n. 349/2019 - CML/PM 

Manaus, 01 de novembro de 2019. 

Senhore(a)s Licitantes, 

Trata-se de impugnação apresentada por licitante, no dia 29/10/2019 às 11h40 (horário 

local), referente à Concorrência n. 015/2019 - CML/PM, cujo objeto versa sobre "Contrafação de 

Pessoa Jurídica Especializada para a Concessão de Serviço de Utilidade Pública, com uso de Bem 
Público, com Outorga Onerosa, compreendendo a criação, confecção, instalação, recuperação, 
manutenção de abrigos de passageiros em parada de ônibus, Mobiliário Urbano para Informação 

(MUPI), relógios digitais/termômetro, com exclusividade na exploração de receitas publicitárias". 

A impugnação foi encaminhada à Secretaria requisitante, através do Oficio n. 2.179/2019 

- CML/PM, a fim de que se manifestasse acerca de itens questionados com referência ao Projeto 
Básico e seus anexos. 

A resposta da Secretaria foi encaminhada a esta Comissão Municipal de Licitação na data 
de 01/11/2019, às 11h27 (horário local), por meio do Ofício n. 818/2019 - GS/SEMPPE. 

No que tange ao mérito da impugnação apresentada, a empresa questiona o que segue: 

Questiona a empresa os itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, relativos a proposta técnica 
e itens 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, relativos à avaliação da proposta técnica, bem como o Anexo 
VI do Edital, alegando que tais itens "apresentam as exigências a serem atendidas quanto à 
proposta técnica. mas não estabeleceram critérios objetivos para julgamento." 

Em resposta, a Secretaria interessada se manifesta conforme abaixo: 

A empresa questiona o possível 
desatendimento, pelo EditaTraO-Piiiiciplo do Julgamento 	vo, consubstanciado na 
existéncia de critérios que aduz conterem subjetivismos ria forma conforme dispostos nas 
regras editalicias. 

Cabe-nos lembrar que o Principio do Julgamento Objetivo deve observar 
critérios objetivos definidos no ato convocatório, para o julgamento das propostas 
apresentadas, devendo seguir fielmente o que for disposto no edital no momento de julgá-
las. 

Esse princípio impede que haja interpretação subjetiva do edital e que possa 
vir a favorecer um concorrente, prejudicando outros, ou mesmo que userniatpres subjetivos 
ou critérios não previstos de julgamento. 	 "- 

Princípios como esse além de favorecer a ison 
dão mais segurança para fornecedores e prestadores de servi 
licitações. 

mia 'btre 	ártibipantes, 
e''..afrrejain,bárticipar de 

Com efeito, a fim de estabelecer objetividade 	critérids 	no 
edital do certame foram conferidos os status insuficiente, inSaiiãfatênp; iségulai7;a,'POm e 

, 

avaliados segundo a escala de avaliação dispostas no item 5.9 dciiegraniênto i412.céOme, 
conforme abaixo: 	 . 
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\ 
5.9. A ComissãOJ,uitga . , a atribuirá Unia poottiação a nadaa'urri 
tópicos listados 'río,„s‘titilièrr-  i 2M., dós'ANEX0106,' do Projeto BáSiCo:of::. i 
qual deverá ser-entendidti COM'o 4uma'-'.'ái-dárá",;dékáTOlea't'áci., dUe), - 
indique à qualidade clW4todólogia•cle eikéCuPári,rtidiegUe: 

;Í1 : 	• 4..,. - ,', 	:",,....,.'l t,..-.-.", ',-,w,j,j 	. -. , , 
0% (zero por ceotdr,ofniOão-guantri'zio2'•COAteutI6'-do<tóPirád.',:,j, 

caracterizado Deloiiãii iWtelidiriento de .2 (direi) 66 Maiil-,-,  
condicionantes; 	

<„' , .„,„  -5 ,̀ ::1  . 
20% (vinte por cerito):,lccinteúdo fio ,.,:tópico insuticienté, 

caracterizada pelo niki:'-âtán'cliimento dê - "lie máximo :'áf 'fon.lal-, 
condicionante e Petal”5:aoresentacão de 4 (Quay  ''ujj„iii4iS' 

.... ,..,ãry 

40% (quarenta por cento): conteúdo do tópico Insatisfatório, 
caracterizado pela apresentacão de nenhuma condicionante não 
atendida e pela aoresentacão de, no máximo. 3(três) 
condicionantes incompletas; 

60% (sessenta por cento): conteúdo do tópico regular, 
caracterizado pele apresentação de nenh maJaundicionente não 
atendida e acta apresentação de, no maxim0. 2 fdvaS) 
condicionantes incompletas' 

80% ( oitenta por cento): conteúdo do tópico bom caracterizado 
pela apresentação de nenhuma condicionante não atendida e pela 
apresentação de, no máximo, 1 (urna) condicionante incompleta, 

1) 100% (cem 00f cento): conteúdo do tópico excelente, 
caracterizado pelo atendimento completo de todas as 
çondicionantes, 

É importante salientar que a proposta técnica submetida será avaliada por 
profissionais competentes e habilitados, capazes de discernir e valorar a sua 
compatibilidade, a suficiência e a excelência das soluções adotadas para a realização do 
objeto da presente concorrência, bem como a atribuição destas Notas serão feitas com base 
em fundamentação eminentemente técnica de acordo e nos limites prescritos no edital. 
Deste modo, fica afastada a hipótese de ocorrência de julgamento arbitrário ou subjetivo 
pela Comissão Julgadora. 

Ante ao exposto, entendemos que a impugnação ora apresentada é 
improcedente. 

Esta, salvo melhor juízo, é a informação que se iuloa pertinente nos limites 
fixados ao questionamento da empresa 

Atenciosamente, 

Rafael Vieitíd Rocha Pereira 

Presidente d Subcomissão de Bens e 
Serviços Comuns da Comissão Municipal de 

Licitação - CML/PM 

condicionantes incompletaa'' 
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