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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TÉCNICA 

 

1. A PROPOSTA TÉCNICA apresentada pelo CONCORRENTE será julgada 

por meio de atribuição de pontos, segundo critérios objetivos fixados neste 

Anexo. 

 

2. Os parâmetros para elaboração da PROPOSTA TÉCNICA refletem a 

necessidade de valorização, pelo CONCORRENTE, de aspectos relevantes 

para a adequada prestação dos SERVIÇOS, a saber: 

a) deter conhecimentos técnicos capazes de possibilitar o constante  

desenvolvimento e aperfeiçoamento da organização operacional dos 

SERVIÇOS; 

b) possuir condições de prestar os SERVIÇOS com equipamentos 

atuais, de boa qualidade e bom estado de conservação; 

c) mostrar-se capaz de operar Sistemas Automatizados, notadamente, 

mas sem se limitar à bilhetagem eletrônica, fundamental para a 

eficiência da prestação dos SERVIÇOS; 

d) prestar os SERVIÇOS de forma a contribuir com a preservação e 

melhoria das condições ambientais do Município; 

e) promover ações que gerem benefícios sociais para as comunidades 

a serem atendidas e para os trabalhadores do sistema. 

 

3. Os critérios objetivos de avaliação de cada um dos parâmetros da 

PROPOSTA TÉCNICA, por sua vez, estão distribuídos entre os itens 6 e 7 

deste  Anexo. 

 

4. O conteúdo e organização do texto serão de livre proposição do licitante, 

porém deverão conter no mínimo as seguintes informações: 

 Qualificação Técnica; 

 Programas regulares de capacitação da mão de obra ; 
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 Serviços de atendimento ao usuário; 

 Recursos informatizados que serão empregados; 

 Prazo para início da operação; 

 Características dos veículos a serem utilizados e idade média da 

frota proposta; 

 Itens de inovação tecnológica a serem introduzidos nos veículos que 

comporão a frota da proponente; 

 Percentuais de aproveitamento do pessoal operacional atualmente 

trabalhando no Sistema de Transporte Coletivo de Vitória da 

Conquista; 

 Experiência em Bilhetagem Eletrônica e/ou Integração Temporal;  

 Aspectos relativos à preservação ambiental.  

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

5.1. Na descrição, deverá constar, de forma clara, as propostas sobre as ações 

referidas no item 4 deste Anexo, de modo a permitir a obtenção das 

informações necessárias ao seu julgamento e pontuação. 

 

5.2. A proposta apresentada integrará o futuro CONTRATO DE CONCESSÃO, 

portanto, sujeita-se à verificação de sua efetivação para fins de cumprimento 

das condições a serem avençadas. 

 

5.3. O prazo máximo de implantação das propostas sobre as ações referidas 

no item 4 deste Anexo, para os itens que não haja prazo especificado, será de 

01 (um) um ano, contado da assinatura do contrato. 

 

5.4. Para possibilitar o melhor desenvolvimento das Propostas Técnicas, as 

licitantes, mediante programação prévia junto à SIMTRANS, poderão realizar 

visita técnica do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 

Vitória da Conquista a fim de ter pleno conhecimento da natureza dos serviços. 

A programação da visita deverá ser feita diretamente na SIMTRANS ou pelo 
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telefone (77) 3424-8960.  A visita somente poderá ser feita por cada 

LICITANTE até 5 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para entrega 

dos ENVELOPES, devendo ser agendada com pelo menos 2 (dois) dias úteis 

de antecedência da data pretendida para sua realização. 

  

6. PARÂMETROS GERAIS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

6.1. O julgamento da PROPOSTA TÉCNICA será efetuado através da análise 

do documento apresentado no envelope nº 4, mediante a apropriação de notas 

parciais que serão totalizadas em uma Nota da Proposta Técnica, segundo os 

seguintes critérios objetivos de julgamento: 

 

6.2. A Nota da Proposta Técnica (NPT) terá um valor máximo de 2.200 (dois 

mil e duzentos) pontos e será calculada através da totalização de notas 

parciais em conformidade com a equação: 

NPT=NMstc+NCap+NSau+NSisInf+NPIOp+NIdMéd+NInTec+NApPes+NBE+ 

NPreAmb 

 

Em que: 

 

NPT = Nota da Proposta Técnica 

 

NMstc = Sistema de Mobilidade com Ênfase no Sistema de Transporte Coletivo  

 

NCap = Programas Regulares de Treinamento e Capacitação 

 

NSau = Serviço de Atendimento ao Usuário 

 

NSisInf = Uso de Sistemas Informatizados 

 

NPIOp = Prazo para Início da Operação 
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NIdMéd = Idade Média da Frota Futura 

 

NInTec = Inovação Tecnológica 

 

NApPes = Aproveitamento do Pessoal Operacional 

 

NBE= Experiência em Bilhetagem Eletrônica e/ou Integração Temporal 

 

NPreAmb = Programas de Preservação Ambiental  

 

6.3. A Avaliação dos itens que compõe a Nota da Proposta Técnica (NPT) será 

realizada através da análise do documento apresentado no envelope nº 4 e os 

pontos serão consignados, por item, desde que verificado que o proponente 

descreveu em sua proposta, e comprovou quando for o caso, a implementação 

de cada um deles.  

 

7. PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA 

TÉCNICA 

 

7.1. SISTEMA DE MOBILIDADE COM ÊNFASE NO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO (NMstc) 

 

7.1.1. O objetivo deste item é a demonstração da qualificação das licitantes  

no domínio das técnicas e tecnologias de planejamento e operação na área de 

transportes visando à consecução das metas da concessão e a melhoria da 

qualidade dos serviços.   

 

7.1.2. A CONCORRENTE deverá descrever em sua Proposta Técnica, em no 

máximo 30 (trinta) páginas, os aspectos elencados no item 7.1.3, de forma 

clara e objetiva. 
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7.1.3. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios descritos a seguir, 

sendo o valor máximo igual a 300 pontos. 

 

7.1.3.1. Apreciação geral sobre o Sistema de Mobilidade de Vitória da 

Conquista considerando seus aspectos gerais, o sistema viário e a circulação 

do tráfego, os modos não motorizados como bicicleta e a pé, acessibilidade e 

segurança e a inserção do transporte coletivo urbano no contexto.  

 

a) Aspectos gerais                   20 pontos 

b) Sistema viário e circulação            30 pontos 

c) Modos não motorizados            30 pontos 

d) Acessibilidade e segurança            30 pontos 

e) Inserção do transporte coletivo           40 pontos 

TOTAL          150 Pontos 

 

7.1.3.2. Apresentação da metodologia a ser empregada no planejamento e 

operação dos serviços licitados com destaque para procedimentos técnicos 

para proposições de alterações e adequações na rede física de transporte, 

dimensionamento e operação dos serviços, implantação e manutenção da 

bilhetagem eletrônica e integração dos serviços.  

 

a) Rede física de transporte            50 pontos 

b) Dimensionamento e operação dos serviços         50 pontos 

c) Bilhetagem eletrônica e integração dos serviços        50 pontos 

TOTAL                    150 Pontos 
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7.2. PROGRAMAS REGULARES DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

(NCap) 

 

7.2.1. O objetivo deste item é a qualificação da mão de obra operacional do 

sistema com intuito de maximizar a qualidade dos serviços prestados. 

 

7.2.2. A CONCORRENTE deverá descrever em sua Proposta Técnica quais os 

cursos que irá ministrar aos seus trabalhadores contendo resumo do conteúdo 

programático e carga horária. 

 

7.2.3. A pontuação para o presente item (Ncap) terá como referência 

declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 18 do Anexo VI 

do Edital de Concorrência, na qual constará seu compromisso de ministrar os 

cursos detalhados em sua Proposta Técnica, especificando o tipo do curso e a 

categoria profissional que irá realizá-lo. 

 

7.2.4. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios descritos a seguir, 

sendo o valor máximo igual a 200 pontos. 

a) para motoristas: 

direção defensiva           obrigatório 

atendimento ao usuário              30 Pontos 

primeiros socorros              20 Pontos 

TOTAL              50 Pontos 

 

b) para cobradores: 

atendimento ao usuário                 obrigatório 

primeiros socorros             30 Pontos 

prevenção de acidentes           20 Pontos 

TOTAL            50 Pontos 
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c) para funcionários de manutenção      

direção defensiva               05 Pontos 

primeiros socorros              15 Pontos 

prevenção de acidentes              10 Pontos 

curso técnico de manutenção                 20 Pontos  

TOTAL             50 Pontos 

 

 

d) para funcionários do setor de tráfego   

direção defensiva           obrigatório 

atendimento ao usuário           15 Pontos 

primeiros socorros            05 Pontos 

prevenção de acidentes           05 Pontos 

curso de gerenciamento de frota                         05 Pontos 

TOTAL            30 Pontos 

e) para funcionários administrativos  

atendimento ao usuário           10 Pontos 

inclusão digital            10 Pontos 

TOTAL            20 Pontos 

 

 

7.3. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (NSau) 

7.3.1. O Município de Vitória da Conquista espera, a partir desta licitação, não 

só oferecer aos USUÁRIOS do sistema de transporte coletivo do Município 

melhorias operacionais, como também melhorar as condições de sua 

utilização. Este item de avaliação visa incentivar a difusão de informações do 

serviço para os usuários e população em geral. 

 

7.3.2. A CONCORRENTE deverá descrever, em sua Proposta Técnica, quais 

os serviços de informação que irá oferecer detalhando metodologia, 

instrumentos e prazos para implantação. 
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7.3.3. A pontuação para o presente item (NSau) terá como referência 

declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 19 do Anexo VI 

do Edital de Concorrência, na qual constará seu compromisso de implantação 

dos sistemas de informações propostos. 

 

7.3.4. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios descritos a seguir, 

sendo o valor máximo igual a 250 pontos. 

 

a) serviço 0800                                obrigatório 

 

b) distribuição de impressos e informativos mensais                    50 Pontos 

 

c) implantação de site de acessos a linhas,      

horários, itinerários, reclamações e sugestões                                   100 Pontos 

 

d)  pesquisa de satisfação do usuário  (anual)       100 Pontos 

 

 

7.4. USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (NSisInf) 

7.4.1. Considerando a importância e complexidade da operação do serviço de 

transporte coletivo a CONCORRENTE obterá pontos em sua PROPOSTA 

TÉCNICA, designada (NSisInf), na medida em que propor o uso de sistemas 

informatizados em suas rotinas de trabalho. 

 

7.4.2. A CONCORRENTE deverá descrever, de forma sucinta, quais os 

sistemas que uti lizará contendo, no mínimo, especificações técnicas e objetivos 

de cada um. 

 

7.4.3. A pontuação para o presente item (NSisInf) terá como referência 

declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 20 do Anexo VI 
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do Edital de Concorrência, na qual constará seu compromisso de implantação 

dos sistemas informatizados propostos. 

 

7.4.4. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios descritos a seguir 

descritos, sendo o valor máximo igual a 150 pontos. 

 

a) em planejamento e controle da operação, manutenção da frota e 

reclamações de usuários:            50 Pontos 

 

b) sistema automatizado de controle operacional da oferta realizada, acoplado 

ao sistema de bilhetagem, que permita a SIMTRANS e CONCESSIONÁRIAS 

controlar, de forma online, a operação de 100% das linhas:     100 Pontos 

 

 

7.5. PRAZO PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO (NPIOp) 

7.5.1. Segundo o Edital, o prazo máximo para início da operação é de 180 

(cento e oitenta) dias, o CONCORRENTE, visando à melhor avaliação de sua 

PROPOSTA TÉCNICA, poderá propor redução no referido prazo. 

 

7.5.2. A pontuação para o presente item terá como referência declaração 

fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 21 do Anexo VI do Edital de 

Concorrência, na qual constará seu compromisso de prazo para o início dos 

serviços. 

 

7.5.3. A pontuação para este item, designada NPIOp dar-se-á pelos critérios 

contidos na tabela a seguir, sendo o valor máximo igual a 300 pontos. 

 

Prazo para início da operação Pontos 

de 60 dias a 90 dias 300 

Maior que 90 dias e menor ou igual a 120 dias 200 
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Maior que 120 dias e menor que 180 dias 100 

 

 

7.6. IDADE MÉDIA DA FROTA (NIdMéd) 

7.6.1 - A CONCORRENTE deverá apresentar em sua Proposta Técnica quadro 

síntese de veículos que pretende utilizar na prestação dos serviços, caso seja 

adjudicatária de um dos Lotes de Veículos e Serviços desta licitação, contendo 

a quantidade necessária para execução dos serviços, detalhando para os 

chassis e carrocerias: 

 

Tipo; 

Marca; 

Modelo e; 

Ano de fabricação. 

 

7.6.2. A relação de veículos deverá ser apresentada em forma de tabela, 

sistematizando as informações acima exigidas, possibilitando o cálculo da 

idade média da frota proposta pela licitante. 

 

7.6.3. Para o cálculo da idade média da frota proposta deverá ser considerado 

o ano de fabricação dos chassis. 

 

7.6.4. Conforme o Anexo I – Seção III do Edital, a frota deverá possuir, no 

mínimo, idade média de 3 (três) a 4 (quatro)  anos, respeitado as idades 

máximas por tipo de veículo e as demais especificações constantes na referida 

seção. 

 

7.6.5. A pontuação para o presente item terá como referência declaração 

fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 22 do Anexo VI do Edital de 

Concorrência, na qual constará seu compromisso para utilização de veículos, 
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por ocasião do início dos serviços, com idade média (em anos) inferior ao limite 

estabelecido no Anexo III do Edital. 

 

7.6.6. Durante todo o prazo contratual, a idade média da frota não poderá 

exceder a idade média exigida no Anexo I – Seção III deste Edital. 

 

7.6.7. A pontuação para este item, designada NIdMéd, dar-se-á pelos critérios 

contidos na tabela a seguir, sendo o valor máximo igual a 200 pontos. 

 

Idade Média da Frota  Pontos 

Menor ou igual a 4 anos e maior que 3 anos  

0  

(condição mínima 

obrigatória) 

Menor ou igual a 3 anos e maior que 2 anos 100 

Menor ou igual a 2 anos  200 

 

 

7.7. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA FROTA APLICADA NO MÍNIMO AO 

PERCENTUAL ESTABELECIDO (NInTec) 

7.7.1. A pontuação para o presente item terá como referência declaração, 

conforme Modelo 23 do Anexo VI do Edital de Concorrência, fornecida pela 

CONCORRENTE, na qual constará a afirmação de aplicação em sua frota de 

itens de inovação tecnológica nos percentuais estabelecidos. 

 

7.7.2. A pontuação para este item, designada NInTec dar-se-á pelos critérios 

descritos a seguir, sendo o valor máximo igual a 200 pontos. 

 

a) câmbio automático e motor traseiro (no mínimo em 10% da frota):  25 Pontos 

b) letreiro digital – bandeira (no mínimo em 40% da frota):                   25 Pontos 

c) câmaras de monitoramento embarcadas (100% da frota):             150 Pontos 
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7.8.  APROVEITAMENTO DO PESSOAL OPERACIONAL (NApPes) 

7.8.1. Os serviços públicos, notadamente aqueles desenvolvidos no âmbito 

municipal, tendem a gerar externalidades sociais positivas e negativas que 

afetam diretamente a comunidade que visam a atender. Reduzir as 

externalidades sociais negativas decorrentes da implantação de tais serviços 

deve ser uma preocupação constante do Poder Público. Assim, o presente 

critério objetiva reforçar o caráter de coesão social que justifica a existência dos 

serviços públicos, por meio do incentivo à geração de emprego e à assimilação 

da força de trabalho do Município. Trata-se do reconhecimento de que os 

serviços públicos devem, para seu perfeito desenvolvimento, adotar um caráter 

inclusivo e multiplicador de benefícios para a coletividade. 

 

7.8.2. A pontuação para o presente item denominado NApPes terá como 

referência declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 24 do 

Anexo VI do Edital de Concorrência, na qual constará seu compromisso de 

contratação, em termos percentuais, do pessoal operacional atualmente 

trabalhando no serviço de transporte coletivo urbano por ônibus de Vitória da 

Conquista. 

 

7.8.3. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios estabelecidos a 

seguir, sendo o valor máximo igual a 200 pontos. 

 

a) aproveitamento acima de 80% do pessoal:         200 Pontos 

 

b) aproveitamento maior que 70% e menor ou  

    igual á 80% do pessoal:          100 Pontos 

 

c) aproveitamento maior que 60% e menor ou  

    igual 70% do pessoal:               75 Pontos 

 

d) aproveitamento maior que 50% e menor ou  
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    igual a 60% do pessoal:            50 Pontos 

 

e) aproveitamento menor ou igual de 50% do pessoal:          0 Pontos 

 

 

7.9. EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E/OU 

INTEGRAÇÃO TEMPORAL (NBE) 

 

7.9.1. Considerando a importância e a complexidade desse sistema, a 

CONCORRENTE obterá pontos em sua PROPOSTA TÉCNICA, designada 

NBE, na medida em que comprovar, por meio de atestados obtidos junto a  

entidades públicas e/ou privadas, em nome da licitante ou de sócio desta, sua 

experiência concreta na operação de um sistema de bilhetagem eletrônica. 

 

7.9.2. No caso de Consórcio, os atestados poderão estar no nome de qualquer 

uma das empresas, ou de sócio destas, componentes do Consórcio. 

 

7.9.3. A pontuação para este item dar-se-á pelos critérios estabelecidos a 

seguir, sendo o valor máximo igual a 200 pontos. 

 

a) Experiência na implantação e operação de bilhetagem eletrônica em 

sistemas de transporte coletivo com frota igual ou superior a 40 ônibus.        

 

Pontuação                                                                                            100 pontos 

 

b) Experiência na implantação e operação de bilhetagem eletrônica com 

integração temporal em sistemas de transporte coletivo com frota igual ou 

superior a 40 ônibus. 

 

Pontuação                                                                                            200 pontos 
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7.10. PROGRAMAS RELATIVOS À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (NPre 

Amb) 

O Município de Vitória da Conquista espera, a partir desta licitação, melhorar 

as condições ambientais para a população em geral. Neste sentido, este item 

de avaliação visa a incentivar a racionalização do consumo de óleo diesel e 

promoção da melhoria da qualidade do ar. 

 

 

7.10.1. Programa de Redução e Economia de Combustível 

 

7.10.1.1. A pontuação para o presente subitem terá como referência 

declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 25 do Anexo VI 

do Edital de Concorrência, na qual constará a afirmação de sua participação ou 

compromisso de participação em programa público ou privado que vise à 

economia de combustível e a conseqüente redução de emissões de poluentes. 

 

7.10.1.2. O programa ou iniciativa deverá observar objetivos tais como: 

 

a) minimizar as emissões veiculares, proporcionando melhoria na 

qualidade do ar; 

b) promover os cuidados necessários no armazenamento dos 

combustíveis e lubrificantes; 

c) proporcionar redução dos custos de combustível e de manutenção 

dos veículos, melhorando seus resultados; 

d) conscientizar e incentivar os agentes do setor de transportes para a 

necessidade de racionalização do uso de combustíveis de origem fóssil.  

 

7.10.1.3. A pontuação deste subitem EC – Economia de Combustíveis dar-se-á 

na proporção da extensão do prazo proposto pelo CONCORRENTE (contado a 

partir da celebração do CONTRATO) para implantação de um programa de 

economia de combustíveis e redução da emissão de poluentes. 
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7.10.1.4. A pontuação para este subitem dar-se-á pelos critérios descritos a 

seguir, sendo o valor máximo igual a 100 pontos. 

 

a) Até o 2º Ano                                                    100 Pontos 

 

b) Após o 2º Ano até o 5º Ano                                             75 Pontos 

 

c) Após o 5º Ano                                          50 Pontos 

 

 

7.10.2. Uti lização de Combustível Menos Poluente (Gás, Etanol e outros) 

 

7.10.2.1. O objetivo do presente subitem é incentivar as empresas a utilizar  

combustíveis menos poluentes, reduzindo a emissão de substâncias nocivas à 

saúde da população. O prazo limite para início da uti lização de combustível 

alternativo ao diesel é de 5 (cinco) anos após a data de assinatura do contrato. 

 

7.10.2.2. A pontuação para o presente subitem PFCMP - percentual da frota 

adaptada para utilização de combustível menos poluente terá como referência 

declaração fornecida pela CONCORRENTE, conforme Modelo 26 do Anexo VI 

do Edital de Concorrência, na qual constará seu compromisso de utilização de 

combustível menos poluente, indicando o tipo de combustível a ser adotado e o 

prazo para início de seu uso. 

 

7.10.2.3. A pontuação para este subitem dar-se-á pelo critério descrito a seguir, 

sendo o valor máximo igual a 100 pontos. 

 

a) Mais de 20% da frota                                                                       100 Pontos 

 

b) Mais de 15% da frota até 20% da frota                                             75 Pontos 
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d) Mais de 10% da frota até 15% da frota                                             50 Pontos 

 

e) Até 10% da frota                                                                                  0 Pontos 

 

7.10.3. A pontuação final para o item 7.10 (PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - 

NPreAmb) será constituída da soma dos subitens 7.10.1 - Programa de 

Redução e Economia de Combustível e 7.10.2 - Utilização de Combustível 

Menos Poluente, sendo o valor máximo para NPreAmb igual a 200 pontos. 

 

8. Serão consideradas insuficientes as propostas que obtiverem uma Nota da 

Proposta Técnica (NPT) inferior a 1540 (mil quinhentos e quarenta) pontos. 

 


