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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2012 

 

 

                  Concessão Onerosa dos serviços técnicos de implantação, operação, 
manutenção e gerenciamento do serviço integrado de bicicleta pública, como 
projeto associado de mobilidade urbana, incluindo a exploração publicitária 
padronizada nas estações e bicicletas. 

 

 

 

   
 

 

 

 

ANEXO II 

PLANILHA DE JULGAMENTO DAS P ROPOSTAS TÉCNICAS  
 

 
 
 
 

 



 

 

Companhia Metropolitana de Transportes 

Coletivos 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
1a Avenida n◦ 486 Setor Leste Universitário Goiânia-Goiás 
email: presidencia@cmtc.goiania.go.gov.br 
Fone: (62)3524. 1812 
Fax: (62) 3524-1853 

 

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

PLANILHA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 

ITENS PONTUÁVEIS 
 

ITENS PONTUÁVEIS DA PROPOSTA TÉCNICA      PESO 
 
P1- PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   25 
P2- EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE       25 
P3- ESPECIALIZAÇÃO         25 
P4- QUALIDADE          25 
TOTAL            100 
 
A nota técnica dos itens pontuáveis será atribuída pelos critérios apresentados abaixo: 
 
 
P1 - PLANO DE METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – PESO 25 (vinte e cinco)  
 
Na verificação de cada item que compõe o Plano de Metodologia de Execução dos  Serviços,será 
aplicada pontuação a partir da avaliação técnica dos trabalhos apresentados analisando as 
propostas  à luz de  critérios objetivos que contemple abordagem  trazida pela Licitante quanto aos  
aspectos  de  viabilidade  e  exequibilidade  das  propostas  dos  serviços  a  serem  executados, 
tendo por base os seguintes fatores de compreensão conceitual: 
 
 a) Adequado: assim considerado o conteúdo do item componente do Plano de Metodologia 
 de Execução dos Serviços cuja abordagem  além  de  feita  de  maneira  aplicável  à 
 realidade  da  CMTC e  tecnicamente  compatível  às  prescrições  contidas neste  Edital  e 
 seus  Anexos,  apresenta  exame  detalhado,  minucioso  e  específico  da  área  com 
 fundamentação  metodológica  capaz  de  garantir  a  exequibilidade  eficaz  e  eficiente da 
 execução dos serviços  objeto  deste Edital e seus  Anexos; 
 
 b) Não Adequado: assim considerado  o  conteúdo  do  item  componente  do  Plano  de 
 Metodologia de Execução dos Serviços cuja abordagem seja manifestamente inaplicável à  
 realidade  da  CMTC ou  tecnicamente  incompatível  às  prescrições  contidas  no Edital  e 
 seus Anexos. 
 
ESPECIFICAÇÃO          NOTA 
 
Apresentação  das  rotinas  e  procedimentos  administrativos  que 
serão  utilizados  para  operacionalização  dos  serviços  prestados, 
tais como: periodicidade de processamento; emissão de relatórios, 
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métodos de remessa de documentos, entre outros: 
 
Adequado           25 
Não Adequado          00 
 
 
 
 
Descrição  da  infra-estrutura  a  ser  disponibilizada  (instalações, 
equipamentos,  veículos  e  pessoal),  compatível  com  a  quantidade 
de bicicletas, conforme descrito no presente edital e em seus anexos: 
Adequado           25 
Não Adequado          00 
 
Descrição da metodologia operacional do software de gestão do sistema 
de bicicletas de aluguel a serem ofertados: 
Adequado           25 
Não Adequado          00 
 
Cronograma  de  implantação  dos  Equipamentos  de 
sinalização,  e  das  Estações  e  bicicletas  de  aluguel  em 
conformidade com os prazos estabelecidos no Projeto Básico: 
Adequado           25 
Não Adequado          00 
 
MÁXIMA PONTUAÇÃO DESTE ITEM       100 
 
 
P2 - EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE – PESO 25 (vinte e c inco)  
 
FATOR EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE (P2)      NOTA  
 
Acima de 40 (quarenta) estações e 400 (quatrocentos) bicicletas    20 
30 (trinta) estações e (trezentas) bicicletas       10 
20 (vinte) estações e (duzentas) bicicletas       05 
Abaixo de 20 estações ou não apresenta comprovação     00 
 
 
Obs.:  Comprovação  através  da  apresentação  de  cópias  dos  contratos  de 
concessão  e  seus  referidos  atestados  técnicos  emitidos  pelo  CREA, 
atestando o  seu registro e  execução. 
 
MÁXIMA PONTUAÇÃO DESTE ITEM       20 
 
P3 - ESPECIAL IZAÇÃO – PESO 25 (vinte e cinco)  
 
ESPECIALIZAÇÃO (P3)         NOTA  
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Com  Relaç ão  à  quantidade  de  Profissionais  pertencentes  ao  quadr o 
Técnico  da  licitante,  detentor  de  atestados  de  responsabilidade  técnica, 
devidamente registrados no  CREA, que comprovam  aptidão para realizar 
a  implantação  e  operação  de  sistema de bicicletas de aluguel, a licitante possui: 
 
Mais de 01 (um) engenheiro detentores de acervo técnico     25 
Apenas 01 (um) engenheiro detentor de acervo técnico     10 
 
Obs.:  Comprovado  através  d a  apresentação  do  vinculo  do  profissional 
com  a  proponente  e  seus  referi dos  atestados  técnicos  comprovando 
aptidão requerida, devidamente registrados no CREA. 
 
Numero de contratos em execução pela proponente, com comercialização 
de bicicletas públicas de aluguel; 
 
Mais de 02 (dois) contratos em execução       25 
Apenas 02 (dois) contratos em execução       15 
Apenas 01 (um) contrato em execução       10 
Nenhum contrato em execução        00 
 
Obs.:  Comprovado  através  da  apresentação  de  copia  do  contrato  em 
vigor  e  de  atestado(s)  técnico(s)  comprovando  a  aplicação  do  recurso 
Técnico, devidamente registrados no CREA. 
 
Com  relação  à  experiência  com  o  software  para  o  gerenciamento  de 
sistemas  de  aluguel de bicicletas  públicas: 
 
O  software  de  gestão  proposto  foi  desenvolvido  pela  própria  licitante   25 
    
O  software de gestão proposto não foi desenvolvido pela própria licitante   10 
    
 
Obs.: Comprovado através de apresentação de Declaração do Fabricante 
e depósito de pedido de registro de software no INPI. 
Com  relação  à  experiência  de  auditória  através  do  software  para  o 
gerenciamento  de  sistemas  de  bicicletas públicas 
 
O  software possibilita a realização de auditória permanente de forma on-              
line, através da Internet com total transparência de informações.    25 
 
O  software  possibilita  a  realização  de  auditória de forma local  com  total                   
transparência de informações.        10 
 
 
Obs.:  Comprovado  através  da  apresentação de copia do contrato em 
vigor  comprovando  a  aplicação  do  recurso  Técnico,  devidamente 
registrados no CREA. 
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MÁXIMA PONTUAÇÃO DESTE ITEM       100 
 
 
P4 – QUALIDADE – PESO 25(vinte e cinco)  
 
QUALIDADE (P5)          NOTA  
Quanto  a  certificação  de  qualidade  da  empresa  licitante  possuir 
certificação no escopo de gestão de trânsito: 
 
Possui certificação ISO 9000         100 
Não possui certificação ISO 9000        00 
 
Obs.:  Comprovado  através  da  apresentação  do  certificado  de  qualidade 
emitido por  entidade  acreditada. 
MÁXIMA PONTUAÇÃO DESTE ITEM       100 
 
PONTUAÇÃO / NOTA TÉCNICA  
 
A Pontuação Técnica (PT) de cada Proposta será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PT =   (25 x P1) + (25 x P2) + (25 x P3) + (25 x P4) 
 
PT - PONTUAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA EM EXAME 
P1 - PLANO DE METODOLOGIA DE EXE CUÇÃO DOS SERVIÇOS 
P2 - EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE 
P3 - ESPECIALIZAÇÃO 
P4 – QUALIDADE 
 
As Notas Técnicas (NT) serão apuradas conforme descrito abaixo: 
 
NT = (PTP/MPT) x 100 
onde: 
 
NT = Nota da Proposta Técnica 
PTP = Pontuação Técnica da proponente 
MPT = Maior Pontuação Técnica dentre todas as proponentes 
 
A Nota de Preço (NP) de cada proponente será calculada através da seguinte fórmula: 
 
NP = (PO/MPO) x 100 
 
onde: 
 
NP = Nota Comercial do Licitante 
PO = Percentual Ofertado pela Proponente 
MPO = Maior Percentual Ofertado dentre todas as licitantes 
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Considerar-se-á vencedora a licitante que  apresentar  para  CMTC  a  maior Nota  Final  (NF), 
calculada mediante a soma da Nota Técnica (NT) com a Nota de Preço (NP), aplicados os pesos 
dispostos a seguir: 
 
A Proposta Técnica terá peso 6 (seis) e a Proposta de Preço terá peso 4 (quatro). 
 
Será calculada  a Nota  Final  (NF)  para  cada  proposta  classificada,  com   duas  casas  decimais, 
desprezando-se as demais, pela seguinte fórmula: 
 
NF = (4 x NP) + (6 x NT),  
onde: 
 
NF = Nota Final 
NP = Nota de Preço 
NT = Nota Técnica 
 
 
 


