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ATA DE ANALISE E JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA

Aos 26 dias do mês de Janeiro de 2018, às 09:30 horas, na Secretaria da Prefeitura Municipal de Cunha,
reuniu-se a Comissão de Licitação, para proceder a analise das Propostas Técnicas à licitação modalidade
Tomada de Preços n° 03/2017, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CUNHA, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, conforme segue relatado.

10.6.1 - QUESITO A: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA PROPONENTE

No quesito A – Experiência da Empresa/Proponentes, todas as empresas participantes obtiveram nota
máxima, ou seja, 20 pontos. As empresas comprovaram a experiência da instituição proponente de acordo
com o item 10.6.1. do edital.

10.6.2 - QUESITO B: EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA EQUIPE TÉCNICA

Em relação ao cumprimento do item 10.6.2, quesito b do edital, após analise dos Atestados dos
profissionais “coordenador” e “engenheiro pleno, as empresas obtiveram a seguinte pontuação

 DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. O Coordenador a empresa apresentou
comprovação por meio de atestado entre 2012 a 2016, ou seja, possui 6 anos de experiência
obtendo 02 (dois) pontos. O Engenheiro pleno a empresa apresentou comprovação por meio de
atestado entre 2004 e 2016, ou seja, possui mais de 10 anos de experiências e obteve a 03 (três)
pontos.

 AMPLA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA: Coordenador: a empresa apresentou
comprovação por meio de atestado desde 2011, ou seja, 7 anos de experiência obtendo 02 (dois)
pontos. O Engenheiro Pleno: apresentou comprovação por meio de atestado desde 2014, ou seja,
4 anos de experiência obtendo 01 (um) ponto.

 TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA: Antes de pontuar a empresa, cabe
ressaltar que a Proposta Técnica não foi apresentada em conformidade com o item 10.7 do edital,
dificultando a análise dos documentos apresentados. Os documentos não foram apresentados na
ordem obrigatória. A empresa apresentou 4 atestados do Coordenador sem apresentar a
comprovação na área de Resíduos Sólidos como determina o edital. A comprovação de
experiência do coordenador foi demonstrado com 4 atestados obtendo 12 (doze) pontos e a
experiência profissional foi comprovada por meio de atestado desde 2002 atingindo 03 (três)
pontos. Já o Engenheiro Pleno a comprovação foi apresentada por meio de atestado desde 2003
possuindo 15 anos experiência obtendo 03 (três) pontos.

 FRAL CONSULTORIA LTDA: A empresa apresentou comprovação do coordenador com
apresentação de atestado desde 2001, possuindo o profissional mais de 10 anos de experiência
obtendo assim 03 (três) pontos. O Engenheiro pleno apresentou experiência profissional desde
2008, possuindo também 10 anos de experiência obtendo 02 (dois) pontos.

 I&T INFORMAÇÕES E TÉCNICAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. O coordenador apresentou
experiência desde 1999 possuindo mais de 10 anos de experiência, obtendo 03 (três) pontos. O
engenheiro pleno apresentou comprovação por meio de atestados desde 2012 possuindo 06 anos
experiência obtendo 02 (dois) pontos.

10.6.3 - QUESITO C: CONHECIMENTO DO PROBLEMA/METODOLOGIA/PLANO DE TRABALHO

ATENDIMENTO AO ITEM 10.6.3 - QUESITO C: CONHECIMENTO DO
PROBLEMA/METODOLOGIA/PLANO DE TRABALHO
O conteúdo do documento referente ao Quesito C deverá estar de acordo com as indicações e
recomendações existentes no Termo de Referência e a proponente deverá descrever com objetividade e
síntese o Conhecimento do Problema, a Metodologia e o Plano de Trabalho para desenvolvimento dos
serviços, de acordo com a descrição dos subcritérios (item 10.6.3.4 do edital) e respeitando o limite máximo
de páginas para cada um deles, conforme determinado na tabela.
A empresa TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA não atendeu os requisitos do item
10.6.3 do edital. A elaboração do documento referente ao Quesito C não obedeceu a ordem estabelecida
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no edital.

ATENDIMENTO AO ITEM 10.7 - ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
1. Item 10.7.1 do edital, onde A proposta técnica deverá estar organizada, obrigatoriamente, conforme a

estrutura mínima abaixo descrita, sem prejuízo da inserção de outros itens considerados importantes
pelo proponente. A avaliação da proposta técnica estará condicionada ao atendimento da estrutura.
Somente a empresa TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA não apresentou a
proposta técnica na estrutura exigida no item 10.7.1 do edital, as demais empresas apresentaram o
documento em conformidade com o edital.

2. Item 10.7.2 do edital, onde os documentos devem ser entregues com perfuração para encadernação
em Pasta Z. Os furos devem estar na margem esquerda eqüidistante às margens superior e inferior. A
orientação da página deve ser no formato retrato. Enfatizamos que todos os documentos precisão ser
numerados e assinados. A empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA apresentou a
proposta técnica em desacordo com o item 10.7.2, onde os documentos deveriam ser entregues com
perfuração para encadernação em Pasta Z. A proposta técnica estava separada em 2 volumes
acomodado em saco plástico envolto por elástico. A empresa TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO
AMBIENTAL LTDA apresentou a proposta técnica em desacordo com o item 10.7.2, onde os
documentos deveriam ser entregues com perfuração para encadernação em Pasta Z. A proposta foi
apresentada em único volume com encardernação em espiral. As empresas AMPLA CONSULTORIA
E PLANEJAMENTO LTDA, I&T INFORMAÇÕES E TÉCNICAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e
FRAL CONSULTORIA LTDA apresentaram a proposta técnica em acordo com o item 10.7.2, onde os
documentos deveriam ser entregues com perfuração para encadernação em Pasta Z.

10.8 - NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA

Foi elaborado quadro contendo a Nota da Proposta Técnica a partir do somatório dos Quesitos A,
B e C obtida pela proponente, de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:
NPT = Nota da Proposta Técnica
PTA = Pontuação técnica total avaliada
PT0 = Maior pontuação técnica total obtida dentre as proponentes

FRAL CONSULTORIA LTDA............................................................................................... 98,00 pontos
I&T INFORMAÇÕES E TÉCNICAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA................................ 95,16 pontos
AMPLA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA ......................................................... 89,82 pontos
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ............................................................ 85,33 pontos
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA............................................... 82,31 pontos

Após a analise e o resultado da proposta técnica, a continuidade da licitação, será suspensa, abrindo o
prazo recursal previsto no art. 109 da Lei de Licitação. Decorrendo o prazo aberto o prazo recursal. Sem
protestos a serem consignados, foram encerrados os trabalhos, aguardando pelo prazo recursal, previstos
no edital e Lei no 8666/93 e suas alterações, para prosseguimento nos termos da legislação mencionada.

Cunha, 26 de Janeiro de 2018.
Comissão:

__________________________________ ______________________________ _______________________________
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