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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. 

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 
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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, 

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. 

10 pontos 

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 
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3.2 

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 

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. 

6 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 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 
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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 

proponente como responsáveis pelo projeto. 

1 ponto 

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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 


