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ANEXO IV 

MANUAL DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

1. ORIENTAÇOES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

A Proposta Técnica deverá ser apresentada em tantos volumes quantos forem necessários em 

invólucros lacrados, contendo uma página inicial com um sumário que indique o conteúdo do 

volume. 

A Proposta Técnica apresentada será julgada mediante a avaliação das informações e 

documentos apresentados pelas licitantes.   

A nota técnica (NT) está limitada ao máximo de 100 pontos. 

A Proposta Técnica deverá abordar os tópicos a seguir relacionados de acordo com as instruções 

dadas neste Edital, inclusive observando o que dispõe o Anexo II – Projeto Básico: Especificação 

dos Serviços, devendo ser dividida nas seguintes partes: 

a) Parte I – Experiência Anterior; 

b) Parte II – Conhecimento da Operação; 

c) Parte III – Proposta de Organização dos Serviços; 

d) Parte IV - Programação da Operação; 

e) Parte V – Mobilização Para o Início da Operação; 

1.1 Parte I – Experiência Anterior 

A pontuação desde item está limitada ao máximo de 20 pontos, e se dará conforme descrição a 
seguir: 

1.1.1  Experiência na Operação de Serviços Públicos de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros (E1) 

A pontuação do presente item será obtida pelo licitante de acordo com a sua comprovação de 

experiência na prestação de Serviços Públicos de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, 

através de atestados apresentados na qualificação técnica do edital, sujeitos às regras específicas 

definidas nos itens a seguir. 

1.1.1.1. A nota de experiência na operação de serviços públicos de transporte coletivo urbano 

de passageiros em linhas urbanas (E1) será determinada em função do produto gerado 
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pela multiplicação da frota vinculada ao serviço representado no atestado, pelo tempo 

em meses de vigência do respectivo contrato. A quantidade de veículos deverá ser 

definida pela frota atual ou pela frota existente à época da assinatura do atestado. Ao 

final, somar-se-ão os produtos obtidos com cada atestado, e enquadrar-se-á a 

pontuação do licitante na forma da tabela a seguir: 

Soma dos produtos (frota X tempo em 

meses) de todos os atestados 
Nota “E1” 

Acima de 100.000 10 pontos 

De 80.000 a 99.999 08 pontos 

De 60.000 a 79.999 06 pontos 

De 40.000 a 59.999 04 pontos 

De 20.000 a 39.999 02 pontos 

Abaixo de 20.000 Zero 

 

1.1.2 Experiência na Operação de Serviços Públicos de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros com Sistema de Bilhetagem Eletrônica operado com matriz de 

integração temporal (E2) 

A pontuação do presente item será obtida pelo licitante de acordo com a sua comprovação de 

experiência na prestação de Serviços Públicos de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 

dotados de sistema de bilhetagem eletrônica operado com matriz de integração temporal, através 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado (prestadoras de 

serviço público). 

1.1.2.1. A nota de experiência na Operação de Serviços Públicos de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros com Sistema de Bilhetagem Eletrônica operado com matriz de 

integração temporal (E2) será determinada em função do produto gerado pela 

multiplicação da frota equipada com sistema de bilhetagem eletrônica operado com 

matriz de integração temporal, representada no atestado, pelo tempo em meses de 

vigência desse tipo de operação. A quantidade de veículos deverá ser definida pela 

frota atual ou pela frota existente à época da assinatura do atestado. Ao final somar-se-

ão os produtos obtidos com cada atestado, e enquadrar-se-á a pontuação do licitante 

na forma da tabela a seguir: 
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Soma dos produtos (frota X tempo em 

meses) de todos os atestados 
Nota “E2” 

Acima de 35.000 10 pontos 

De 25.000 a 34.999 08 pontos 

De 15.000 a 24.999 06 pontos 

De 10.000 a 14.999 04 pontos 

De 5.000 a 9.999 02 pontos 

Abaixo de 5.000 1 ponto 

Não apresentou atestado Zero 

 

1.1.3  Requisitos Formais acerca do Item 1.1 

Os Atestados que derem suporte à pontuação dos licitantes deverão obrigatoriamente estar 

contidos no envelope da proposta técnica para que a Comissão Especial de Licitação efetue a 

devida conferência. 

De forma anexa a cada atestado, a licitante deverá apresentar declaração informando o nome, 

cargo, endereço e telefone de funcionário do órgão emitente do atestado que possa prestar, caso 

necessário, esclarecimentos sobre o atestado em eventual diligência da Comissão Especial de 

Licitação. 

Tratando-se de consórcio, será permitida a soma de atestados de todos os seus integrantes para 

a obtenção da pontuação a que se referem os itens 1.1.1 e 1.1.2, independente da participação de 

cada empresa dentro do consórcio. 

Não serão admitidos, na pontuação dos itens 1.1.1 e 1.1.2 atestados apresentados em nome de 

sócios ou responsáveis técnicos da licitante ou sócios ou responsáveis técnicos das empresas 

integrantes do consórcio, por se tratar de pontuação de experiência técnico-operacional, que 

deverá ser comprovada pelas empresas licitantes ou consorciadas. 

1.2 Parte II – Conhecimento da Operação (art.30, III da Lei 8666/93)  

A pontuação desde item está limitada ao máximo de 15 pontos, e se dará conforme descrição a 

seguir: 

1.2.1 Do Conhecimento das Condições Locais para Cumprimento das Obrigações Objeto 
desta Licitação: 

Aos licitantes que realizarem Visita Técnica do Sistema de Transporte Coletivo de Florianópolis, o 

órgão licitante confeccionará Declaração de Realização de Visita Técnica, Objeto desta Licitação, 
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conforme modelo apresentado no Anexo VII.1, em duas vias, sendo que uma será entregue ao 

licitante, para ser incluído no envelope de proposta técnica. 

A pontuação deste quesito será atribuída de acordo com as especificações da tabela abaixo: 

Item Pontos 

Licitante apresentou declaração comprovando a realização de visita técnica  05 

Não apresentou declaração comprovando a realização de visita técnica. 00 

 

1.2.2 Do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

Para obtenção de pontuação no presente item, a licitante deverá apresentar um Projeto Executivo 

contemplando os recursos técnicos disponibilizados pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

proposto, indicando, ao menos, os seguintes itens, em conformidade com os termos do Decreto 

Municipal nº. 1340/2002: 

I - as especificidades tecnológicas e operacionais dos equipamentos que compõe o Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica; 

II – comercialização e controle da venda de passagens antecipadas e atendimento ao público 

usuário; 

III - o controle automatizado da receita auferida; 

IV – o controle da demanda de passageiros transportados por região tarifária; 

V – controlar os passageiros equivalentes transportados nas regiões tarifárias; 

VI – registro das freqüências das linhas e viagens, de acordo com a classificação dada pela Lei 

Complementar Municipal nº. 034/1999; 

VII – demonstrar o formato das informações a serem repassadas ao Poder Concedente 

diariamente; 

VIII – demonstrar a possibilidade de integração do cartão; 

IX – publicidade e incentivos para utilização do cartão; 

X – Abordar as questões relacionadas aos créditos atuais e cartões distribuídos. 

A pontuação deste item será dada considerando 1 (um) ponto para cada item obrigatório, acima 

descrito, que seja contemplado no projeto executivo apresentado pela licitante.    
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1.3 Parte III – Proposta de Organização dos Serviços 

Para fins de pontuação técnica, a licitante deverá demonstrar, em sua proposta técnica, 

conhecimento prévio para a formação da organização dos serviços, dispondo sobre a forma como 

vai organizar e executar os serviços objeto desta licitação, contemplando os seguintes itens: 

1.3.1 Apresentação dos principais processos de trabalho, relacionados com a operação, 

manutenção e a administração dos serviços, abrangendo: 

1) Processos de Trabalho: 

Para cada um dos processos de trabalho a seguir relacionados, deverão ser apresentados os 

procedimentos de forma a demonstrar como a licitante irá organizar a execução dos serviços 

objeto da licitação.  

a)  Principais processos de operação dos serviços: 

1. Programação de linhas; 

2. Escala de serviços dos operadores; 

3. Despacho da frota e seu controle ao longo do dia; 

4. Controle operacional das viagens em campo (fiscalização); 

5. Atendimento de ocorrências (acidentes e incidentes); 

6. Controle de desempenho da operação. 

b)  Principais processos de manutenção da frota: 

1. Serviços de manutenção corretiva; 

2. Serviços de manutenção preventiva; 

3. Serviços de recuperação de conjuntos mecânicos; 

4. Serviços de abastecimento; 

5. Serviços de lubrificação; 

6. Serviços de borracharia; 

7. Serviços de lavação e limpeza da frota; 

8. Serviços de funilaria e pintura; 

9. Serviços de socorro e manutenção da frota em via pública; 

10. Controle da manutenção. 

c)  Descrição dos principais processos de administração: 

1. Seleção de Pessoal; 

2. Treinamentos aplicados aos motoristas, cobradores e demais colaboradores; 

3. Administração de Pessoal; 

4. Administração de Recursos; 
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5. Gestão de Benefícios. 

2) Recursos Materiais 

Deverão ser apresentados os principais recursos materiais que serão empregados (máquinas, 

equipamentos e ferramental) direta ou indiretamente, na execução dos serviços, considerando, na 

abordagem, os seguintes tópicos: 

a) Ferramental de manutenção; 

b) Recursos de informática a serem utilizados, incluindo equipamentos e sistemas; 

c) Veículos de apoio; 

d) Meios de comunicação entre a garagem e o campo. 

3) Organização: 

A organização compreende a descrição da estrutura organizacional e de pessoal a ser 

empregada, bem como a descrição das atribuições de cada setor e o organograma da Empresa, e 

deverá ser descrita de conformidade com os requisitos estabelecidos, abrangendo:  

a) Estrutura organizacional: 

i. Descrição das atribuições de cada setor; 

ii. Apresentação do organograma da licitante em modo gráfico. 

b)  Pessoal: 

i. Descrição das Funções; 

c) Quadro de Pessoal por função; 

d) Plano de Treinamento; 

 

A pontuação desde item está limitada ao máximo de 30 (trinta) pontos, e se dará na forma da 

tabela abaixo: 

Item Descrição Pontuação 

1. Processos de Trabalho 12 

a. Principais processos de operação dos serviços: 04 

b. Principais processos de manutenção da frota: 04 

c. Descrição dos principais processos de administração: 04 

2.  Recursos Materiais 08 

a. Ferramental de manutenção; 02 

b. 
Recursos de informática a serem utilizados, incluindo 
equipamentos e sistemas; 

02 

c. Veículos de apoio; 02 

d. Meios de comunicação entre a garagem e o campo. 02 
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3. Organização: 10 

a. Estrutura organizacional: 02 

b. Pessoal: 02 

c. Quadro de Pessoal por função; 02 

d. Plano de Treinamento; 02 

e. Plano de Segurança e higiene 02 

Para fins de aplicação da pontuação, conforme tabela acima, cada subitem receberá um conceito 

de apresentado e não apresentado, conforme proposta técnica da licitante.  

1.4 Parte IV - Programação da Operação 

Para obtenção de pontuação técnica, a Licitante deverá apresentar, em sua proposta, a 

Programação da Operação de cada linha do Sistema licitado, considerada indispensável para o 

gerenciamento, execução e controle dos serviços públicos de transporte coletivo, compreendendo, 

no mínimo, a Matriz de Programação da Operação, Tabela de Serviços dos veículos de cada 

Linha, para os dias úteis, sábados, domingos/feriados e a Escala de Serviço da tripulação. 

1.4.1 A Matriz de Programação da Operação deverá ser apresentada com base na escala 

de serviço dos operadores, bem como na escala de serviço dos veículos, em 

conformidade com o modelo de Matriz apresentado abaixo: 

Ordem 
Código da 

Linha 
Denominação da 

Linha 
Quantidade de Veículos 

por Tipo 

Quantidade de 
Operadores 

Motoristas Cobradores 

01      

02      

 

1.4.2 A Tabela de Serviço de cada veículo da frota operacional deverá conter: 

a. Dia da Semana; 

b. Identificação da tabela de serviço; 

c. Linha; 

d. Número de ordem da escala; 

e. Hora de saída da garagem ou local de estacionamento prolongado; 

f. Horário de início de viagem; 

g. Horário de término da viagem; 

h. Local de Saída ou Chegada (Itinerário, Terminal, Garagem ou Local de estacionamento 
prolongado); 

i. Intervalos de descanso da tripulação; 
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j. Horário de rendição ou horário de recolhida à garagem ou local de estacionamento 
prolongado. 

1.4.3 A Escala de Serviço de cada tripulação (motorista, cobrador (quando houver)) 
deverá conter: 

a. Dia da Semana; 

b. Identificação da Escala; 

c. Número da Linha; 

d. Identificação da Linha; 

e. Número do Carro; 

f. Horário de início da jornada ou ponto de rendição; 

g. Horário de início das viagens; 

h. Horário de término das viagens; 

i. Intervalos de Descanso; 

j. Término de Jornada. 

Na elaboração da programação da operação deverão ser observados os horários de viagem 

definidos no Anexo II – Projeto Básico: Especificação dos Serviços e os parâmetros de jornada de 

trabalho e intervalos de descanso dos motoristas conforme condições atuais previstas na 

Convenção Coletiva do Trabalho referente à categoria e os tempos de deslocamento conforme os 

indicados no Anexo II - Projeto Básico. 

Os dados apresentados pela Matriz de Programação da Operação serão conferidos com base nas 

Escalas apresentadas pelo licitante, bem como com as informações disponibilizadas no Anexo II - 

Projeto Básico. 

A pontuação deste item será dada de acordo com o conceito de apresentado ou não apresentado, 

na proposta do licitante e, totalizará no máximo 30 (trinta) pontos na forma da tabela abaixo. 

Ordem Item Avaliado Pontuação 

1 
Apresentou Matriz de Programação da Operação de 
todas as linhas do Sistema licitado, compatível com as 
informações do Projeto Básico – Anexo II 

10 

2 
Apresentou a tabela de serviços de cada veículo, 
compatível com as informações do Projeto Básico – 
Anexo II. 

10 

3 
Apresentou a Escala de Serviços da Tripulação de 
cada veículo de cada linha, compatível com as 
informações do Projeto Básico – Anexo II 

10 
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1.5 Parte V – Mobilização para o Início da Operação 

Para obtenção de pontuação no presente item, o licitante deverá apresentar declaração, conforme 

modelo do Anexo IV.1, informando a quantidade de dias que se propõe a antecipar o início da 

operação, em relação ao prazo máximo definido no Edital de Licitação, atendendo a todas as 

exigências técnicas definidas no Edital de Licitação e seus anexos, a respeito de frota, infra-

estrutura de garagem, equipamentos, hardware, software e instalações da central de vendas do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, entre outras.  

A pontuação será atribuída de acordo com o número proposto de dias de antecipação em relação 

ao prazo máximo definido no edital, conforme a Tabela a seguir: 

 

Nº proposto de  Dias de antecipação em relação ao prazo máximo  PONTUAÇÃO 

90 dias 5 

De 75 a 89 dias 4 

De 60 a 74 dias 3 

De 45 a 59 dias 2 

De 30 a 44 dias 1 

Menos de trinta dias Zero 


