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1. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser elaborada com base nas diretrizes indicadas neste ANEXO, tanto 

em termos de organização como de conteúdo das informações a serem apresentadas, e deverá ser 

enviada com a Carta de Apresentação cujo modelo se encontra ao final deste ANEXO. 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá estar em estrita conformidade com as definições do Edital e 

com as especificações mínimas funcionais, operacionais e técnicas, definidas no ANEXO II – 

ANTEPROJETO. 

Todas as páginas da PROPOSTA TÉCNICA deverão ser numeradas e receber a rubrica do 

representante legal da licitante, sob pena de desclassificação. 

Serão ainda desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que: 

a) Não estiverem redigidas na língua portuguesa; 

b) Apresentarem qualquer menção aos valores contidos na PROPOSTA COMERCIAL; 

c) A Nota Final seja inferior a 60 (sessenta) pontos ou que o Índice Técnico seja inferior 

a 0,60. 

2. CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser elaborada e dimensionada com base nos elementos 

técnicos, quantitativos e condições estabelecidas no ANEXO II – ANTEPROJETO, aliadas as 

premissas operacionais contidas no item 2 do ANEXO IX – PLANO DE NEGÓCIOS DE 

REFERÊNCIA.  

A PROPOSTA TÉCNICA da licitante deverá contemplar os seguintes itens descritos e 

detalhados a seguir: 

a. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos  

a.1. Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares; 

a.2. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

a.3. Implantação e Operação da Rede de ECOPONTOS. 

b. Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

b.1. Remediação, Operação e Monitoramento do Atual Aterro Sanitário; 



 

 

b.2. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos e Redução de Resíduos 

Aterrados; 

b.3. Implantação, Operação e Monitoramento do Novo Aterro Sanitário; 

b.4. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde dos Estabelecimentos de Saúde Públicos Municipais; 

b.5. Implantação de Sistema de Triagem e Valorização de RCC, Oriundos dos 

ECOPONTOS; 

b.6. Implantação dos Galpões de Triagem; 

b.7. Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto de Remediação da Área do Antigo 

“Lixão” de Cuiabá. 

c. Varrição Mecanizada 

d. Programa de informação e educação ambiental  

2.1  COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES  
 

2.1.1 Descrição dos serviços atuais e as condições de execução dos mesmos. 

2.1.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados para modernização, eficiência e 

eficácia na prestação dos serviços, incluindo as rotinas operacionais. 

2.1.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, incluindo 

fardamentos e ferramental. 

2.1.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.1.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.1.6 Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na escala mínima de 1:20.000, 

indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as 

frequências, os períodos de execução (diurno e noturno), programação da coleta 



 

 

(dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta através de vetores 

orientados de cada circuito, indicando início e fim de cada viagem. 

2.1.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta, explicando sequencialmente em 

cada circuito os trajetos de vias coletadas, indicando o horário de início e fim dos 

serviços, horário previsto para a passagem do veículo coletor em cada via, extensão 

total de vias percorridas em cada circuito, discriminando a extensão produtiva 

(coletando) e a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (km/viagem), a 

produtividade da viagem (t/viagem) e o tempo da cada viagem. 

 

2.2 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO  

 

2.2.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.2.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, incluindo 

as rotinas operacionais. 

2.2.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, incluindo 

fardamentos e ferramental. 

2.2.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.2.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.2.6 Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na escala mínima de 1:100.000, 

indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores de coleta, as 

frequências, os períodos de execução (diurno e noturno), programação da coleta 

(dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta através de vetores 

orientados de cada circuito, indicando início e fim de cada viagem. 

2.2.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta, explicando sequencialmente em 

cada circuito os trajetos de vias coletadas, indicando o horário de início e fim dos 

serviços, horário previsto para a passagem do veículo coletor em cada via, extensão 

total de vias percorridas em cada circuito, discriminando a extensão produtiva 



 

 

(coletando) e a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (km/viagem), a 

produtividade da viagem (t/viagem) e o tempo da cada viagem. 

 

2.3 COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

2.3.1 Descrição, especificação e dimensionamento dos veículos e equipamentos a serem 

disponibilizados para as associações ou cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, para atendimento as metas de coleta seletiva do município, evidenciando 

cada modalidade de coleta a ser empregada: porta a porta e aporte voluntário nos 

PEV´s, PEPV´s e Postos de Coleta Solidária.  

 

2.4 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

2.4.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.4.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, incluindo 

as rotinas operacionais. 

2.4.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, incluindo 

fardamentos e ferramental. 

2.4.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.4.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.4.6 Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na escala mínima de 1:20.000, 

indicando, através de cores e respectivas legendas, a localização dos 

estabelecimentos geradores sob responsabilidade do poder municipal atualmente 

existentes,  as frequências, os períodos de execução (diurno e noturno), programação 

da coleta (dias da semana), representação gráfica dos itinerários da coleta através de 

vetores orientados de cada circuito, indicando estabelecimentos atendidos, início e 

fim de cada viagem. 

2.4.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta, explicando sequencialmente em 

cada circuito os pontos de coleta, endereços e as respectivas coordenadas 



 

 

geográficas (latitude e longitude) a partir do início dos trabalhos no setor, indicando 

o horário de início e fim dos serviços, horário previsto para a passagem do veículo 

coletor em cada estabelecimento e a extensão total de vias percorridas em cada 

setor. 

2.5 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE REDE DE ECOPONTOS 

2.5.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.5.2 Apresentação de Projeto Básico para implantação do ECOPONTO proposto, 

incluindo o detalhamento das áreas para os resíduos da construção civil, volumosos 

e materiais recicláveis para coleta seletiva;  

2.5.3 Descrição dos procedimentos a serem adotados na operação dos ECOPONTOS, 

incluindo as rotinas operacionais. 

2.5.4 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, incluindo 

fardamentos e ferramental. 

2.5.5 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.5.6 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.5.7 Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na escala mínima de 1:20.000, 

indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores a serem atendidos 

por cada Ecoponto, discriminando os já existentes e os a serem implantados. 

2.5.8 Cronograma discriminando os prazos para implantação dos Ecopontos. 

 

2.5.9 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

2.5.9.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.5.9.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, 

incluindo as rotinas operacionais. 

2.5.9.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental. 

2.5.9.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 



 

 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.5.9.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.5.10 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS 

2.5.10.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.5.10.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, 

incluindo as rotinas operacionais. 

2.5.10.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental. 

2.5.10.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.5.10.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

 

2.6 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

2.6.1 REMEDIAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO ATUAL ATERRO 

SANITÁRIO 

2.6.1.1 Descrição dos procedimentos adotados para a implementação do Projeto de 

Remediação do Aterro Sanitário (Anexo IX), sua ampliação e monitoramento, 

incluindo as rotinas operacionais pelo período da concessão. 

2.6.1.2 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental, considerando o Projeto de Remediação, 

Ampliação e Monitoramento do ANEXO IX. 

2.6.1.3 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção, para o Aterro Sanitário, considerando o Projeto de Remediação, 

Ampliação e Monitoramento do ANEXO IX. 



 

 

2.6.1.4 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais, 

considerando o Projeto de Remediação, Ampliação e Monitoramento do ANEXO 

IX. 

 

2.6.2 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM TECNOLOGIA DE GERAÇÃO DE 

SUBPRODUTOS E REDUÇÃO DE RESÍDUOS ATERRADOS 
 

2.6.2.1 Descrição da Tecnologia de Valorização de Resíduos que permita reduzir a 

quantidade de resíduos aterrados no Aterro Sanitário, considerando o percentual 

de rejeitos de 34%, obtido na última caracterização física dos resíduos sólidos 

domiciliares realizada em nov/2014, explicitando o sistema de valorização e sua 

forma de retorno ao ciclo produtivo, se for o caso; 

2.6.2.2 Projeto Básico da planta referente à tecnologia proposta, incluindo o balanço de 

massa do sistema proposto;  

2.6.2.3 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, 

incluindo as rotinas operacionais para a Tecnologia proposta; 

2.6.2.4 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental; 

2.6.2.5 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para operação da planta, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção; 

2.6.2.6 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.6.3 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO NOVO ATERRO 

SANITÁRIO 
 

2.6.3.1 Projeto Básico para a implantação do novo Aterro Sanitário, explicitando as 

tecnologias empregadas para mitigação dos impactos ambientais; 



 

 

2.6.3.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços e 

monitoramento ambiental, incluindo as rotinas operacionais; 

2.6.3.3 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental; 

2.6.3.4 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços de 

operação, bem como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, 

inclusive plano de manutenção; 

2.6.3.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

 

2.6.4 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE PÚBLICOS MUNICIPAIS 
 

2.6.4.1 Descrição dos serviços atuais e das perspectivas futuras, incluindo nesta análise: 

a. Estimativa de geração de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos 

estabelecimentos públicos municipais, atual e para todo o período da 

concessão; 

b. Destinação atual dos RSS gerados no Município, inclusive relação dos 

estabelecimentos geradores. 

2.6.4.2 Projeto Básico da planta de tratamento de RSS, com detalhamento da tecnologia 

proposta;  

2.6.4.3 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, 

incluindo as rotinas operacionais, para a Unidade de Tratamento de RSS; 

2.6.4.4 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental. 

2.6.4.5 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção, para a Unidade de Tratamento de RSS. 

2.6.4.6 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 



 

 

 

2.6.5 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM E VALORIZAÇÃO DE RCC, 

ORIUNDOS DOS ECOPONTOS 
 

2.6.5.1 Descrição da Tecnologia de Valorização de Resíduos que permita o beneficiamento 

dos RCC e a consequente redução da quantidade aterrada; 

2.6.5.2 Projeto Básico da planta referente à tecnologia proposta. 

2.6.5.3 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, 

incluindo as rotinas operacionais para a Tecnologia proposta. 

2.6.5.4 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, 

incluindo fardamentos e ferramental. 

2.6.5.5 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para operação da planta, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.6.5.6 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

 

2.6.6 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS GALPÕES 

DE TRIAGEM 
 

2.6.6.1 Plantas do Projeto Básico dos Galpões de Triagem a serem construídos. 

2.6.6.2 Descrição das instalações, incluindo o dimensionamento da capacidade máxima de 

utilização. 

2.6.6.3 Cronograma discriminando os prazos para implantação dos Galpões de Triagem. 

2.6.6.4 Plano de manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos. 

 

2.6.7 INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

REMEDIAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO DE CUIABÁ (RODOVIA EMANOEL 

PINHEIRO KM 9) 

2.6.7.1 Descrição dos procedimentos a serem adotados para investigação ambiental.  

2.6.7.2 Cronograma de execução dos serviços, atendendo o limite de 12 meses. 

 



 

 

2.7 VARRIÇÃO MECANIZADA  

2.7.1 Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos serviços, incluindo 

as rotinas operacionais. 

2.7.2 Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos serviços, incluindo 

fardamentos e ferramental.  

2.7.3 Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação técnica 

detalhada dos equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços, bem 

como apresentação do quadro de veículos e equipamentos, inclusive plano de 

manutenção. 

2.7.4 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das rotinas 

operacionais, contemplando a disponibilização dos recursos humanos e materiais. 

2.7.5 Planta ou plantas articuladas, a critério da licitante, na escala mínima de 1:20.000, 

indicando, através de cores e respectivas legendas, os setores, as frequências, os 

períodos de execução (diurno e noturno), programação da varrição (dias da semana) 

e a representação gráfica dos roteiros, através de vetores orientados de cada setor, 

indicando o início e o fim. 

2.7.6 Descritivo do itinerário de cada setor, explicando sequencialmente os trajetos de via 

ou área pública e indicando o horário de início e fim dos serviços. 

 

2.8 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

2.8.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de execução dos mesmos. 

2.8.2 Descrição detalhada do programa, incluindo, ao menos: Objetivo do programa, 

Público alvo e formas de abordagem, Etapas do programa, Metodologia para 

medição de eficiência e fixação da mensagem, Tipos de materiais de divulgação e 

mídias a serem utilizadas, Convênios e parcerias e seus objetivos. 

2.8.3 Forma de inclusão e remuneração dos catadores das cooperativas e/ou 

associações como agentes ambientais no âmbito do desenvolvimento dos 

programas de educação ambiental. 

2.8.4 Dimensionamento do pessoal requerido, incluindo detalhamento de cargos e 

funções. 

2.8.5 Planejamento para mobilização, implantação e consolidação do programa. 



 

 

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 

Para fins de avaliação das PROPOSTAS TÉCNICAS, será considerada a pontuação dos 

componentes do item 1. 

As PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas pela Comissão designada para processar e julgar 

a Licitação, que definirá a pontuação para cada item e subitem indicado anteriormente, a 

partir dos critérios estabelecidos no Quadro 1 e, em seguida, calculará a Nota Técnica Final 

(NTF) que cada PROPOSTA TÉCNICA irá atingir.  

As Metodologias serão analisadas pela Comissão de Licitação, designada para processar e 

julgar o procedimento licitatório, que lhes atribuirá Nota Técnica Total de, no máximo, 100 

(cem) pontos, conforme o quadro de pontuação apresentado no Item 3.2, de acordo com 

os critérios a seguir estabelecidos. 

Os requisitos da Metodologia serão avaliados segundo a clareza, a objetividade, a 

coerência, a profundidade, a consistência e a conveniência dos conteúdos e propostas 

apresentados, para as quais serão atribuídas as Notas Técnicas de acordo com o Quadro 2, 

considerando os percentuais relativos aos critérios estabelecidos no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Critérios para Análise e Julgamento dos Itens e Subitens da Proposta Técnica e seus Respectivos 
Percentuais Relativos à Nota Máxima.  

 

%NOTA MÁXIMA CRITÉRIO 

0 

NÃO ATENDE: Quando a Licitante não apresentar o item ou 
quando o conteúdo técnico apresentado não atender às 
exigências das especificações técnicas, ou seja: 

 Não atende a solicitação técnica do Edital e de seus 
anexos; 

 Não corresponde ao solicitado; 

 Não tem fundamento técnico de sustentação; 

 É inaplicável;  

 Não comprovar a viabilidade operacional dos serviços a 
serem prestados, ou deixar de considerar as variáveis 
envolvidas na prestação dos serviços; 

 A solução apresentada é técnica, jurídica e/ou 
economicamente inviável. 

50 

ATENDE PARCIALMENTE: Quando a Licitante apresenta um 
conteúdo técnico que atende parcialmente às especificações 
técnicas, porém a viabilidade operacional é mantida, ou seja: 

 O fundamento técnico de sustentação garante apenas 



 

 

parcialmente a solução apresentada; 

 A solução é aplicável apenas para alguns dos aspectos 
apresentados; 

 O conteúdo apresentado, ainda que aborde a 
solicitação prescrita, é parcialmente inviável técnica, 
econômica e/ou juridicamente; 

 Deixar de considerar qualquer das variáveis envolvidas 
na prestação dos serviços. 

100 

ATENDE: Quando a Licitante apresenta um conteúdo técnico 
que: 

 Atende às solicitações técnicas do Edital e de seus 
anexos; 

 Tem fundamento técnico, jurídico e econômico de 
sustentação; 

 Tenha comprovação de viabilidade operacional com 
relação aos serviços a serem prestados; 

 Seja totalmente aplicável aos aspectos apresentados; 

 Considera todas as variáveis envolvidas no contexto da 
prestação do serviço. 

 

 

3.1 NOTA TÉCNICA (NT)  
 

A Comissão irá promover o julgamento de cada um dos itens e subitens da proposta 

técnica elaborada na forma deste ANEXO, segundo os critérios estabelecidos neste item 3, 

e lavrando ata fundamentada do julgamento. 

Os itens e subitens da proposta técnica serão objeto de avaliação individualizada, segundo 

os critérios estabelecidos no Quadro 1 e de acordo com os pesos atribuídos conforme 

quadro abaixo, sendo a Nota Técnica Final resultante da soma das Notas Atribuídas 

multiplicadas pelos respectivos pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 QUADRO DE PONTUAÇÃO  

Quadro 2 – Quadro de Pontuação para Nota Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA
NOTA MÁXIMA 

ATRIBUIDA POR ITEM
PESO NT

1.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 8,50 3,00 25,50

1.1.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.1.2
Descrição dos procedimentos para modernização, eficiência e eficácia

dos serviços.

1.1.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.1.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e

do plano de manutenção.

1.1.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.1.6

Planta ou plantas articuladas indicando os setores de coleta, as

frequências, os períodos de execução, programação da coleta e

representação gráfica dos itinerários indicando início e fim de cada

viagem.

1.1.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta.

1.1.8 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS  DE DIFÍCIL ACESSO 

1.1.8.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.1.8.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.1.8.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.1.8.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.1.8.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.1.8.6

Planta ou plantas articuladas indicando os setores de coleta, as 

frequências, os períodos de execução, programação da coleta e 

representação gráfica dos itinerários indicando início e fim de cada 

viagem.

1.1.8.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta.

1.2 COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 2,00 1,00 2,00

1.2.1

Descrição, especificação e dimensionamento dos veículos e 

equipamentos a serem disponibilizados para as associações ou 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis

1.3 COLETA DE RSS 7,00 0,50 3,50

1.3.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.3.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.3.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.3.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.3.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.3.6

Planta ou plantas articuladas indicando os setores de coleta, as 

frequências, os períodos de execução, programação da coleta e 

representação gráfica dos itinerários indicando início e fim de cada 

viagem.

1.3.7 Descritivo dos itinerários de cada setor de coleta.

1,00

1,00

1,00

0,10

0,10

0,50

2,00

1,00

1,00

1,00

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



 

 

Continuação do Quadro de Pontuação para Nota Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA
NOTA MÁXIMA 

ATRIBUIDA POR ITEM
PESO NT

1.4 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE REDE DE ECOPONTOS 10,00 0,50 5,00

1.4.1
Apresentação de Projeto Básico para implantação do ECOPONTO 

proposto.

1.4.2 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.4.3 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.4.4 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.4.5

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.4.6
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.4.7

Planta ou plantas articuladas indicando os setores a serem atendidos 

por cada Ecoponto, discriminando os já existentes e os a serem 

implantados.

1.4.8 Cronograma discriminando os prazos para implantação dos Ecopontos

1.4.9 Coleta e Transporte de Resíduos da Construção Civil – RCC

1.4.9.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.4.9.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.4.9.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.4.9.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.4.9.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.4.10 Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Volumosos

1.4.10.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.4.10.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.4.10.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.4.10.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.4.10.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.5 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 20,40 3,00 61,20

1.5.1
REMEDIAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO ATUAL ATERRO

SANITÁRIO

1.5.1.1
Descrição dos procedimentos adotados para a implementação do

Projeto de Remediação do Aterro Sanitário.

1.5.1.4
Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos

serviços.

1.5.1.5
Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação

técnica.

1.5.1.6
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

0,20

0,20

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

1,00

0,20

0,20

0,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00



 

 

 

Continuação do Quadro de Pontuação para Nota Técnica. 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA
NOTA MÁXIMA 

ATRIBUIDA POR ITEM
PESO NT

1.5.2

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM TECNOLOGIA DE GERAÇÃO DE

SUBPRODUTOS E REDUÇÃO DE RESÍDUOS ATERRADOS

1.5.2.1
Descrição da Tecnologia de Valorização de Resíduos e Redução de

Resíduos Aterrados.

1.5.2.2 Projeto Básico da planta referente à tecnologia proposta.

1.5.2.3
Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos

serviços.

1.5.2.4
Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos

serviços.

1.5.2.5
Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação

técnica detalhada.

1.5.2.6
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.5.3
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO NOVO ATERRO

SANITÁRIO

1.5.3.1 Projeto Básico para a implantação do novo Aterro Sanitário.

1.5.3.2
Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos

serviços.

1.5.3.3
Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos

serviços.

1.5.3.4
Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação

técnica detalhada.

1.5.3.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.5.4.

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ESTABELECIMENTOS DE

SAÚDE PÚBLICOS MUNICIPAIS

1.5.4.1 Descrição dos serviços atuais e das perspectivas futuras.

1.5.4.2 Projeto Básico da planta de tratamento de RSS.

1.5.4.3
Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos

serviços.

1.5.4.4
Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos

serviços.

1.5.4.5
Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação

técnica detalhada.

1.5.4.6
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.5.5
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM E VALORIZAÇÃO DE RCC,

ORIUNDOS DOS ECOPONTOS

1.5.5.1 Descrição da Tecnologia de Valorização de RCC

1.5.5.2 Projeto Básico da planta referente à tecnologia proposta

1.5.5.3
Descrição dos procedimentos a serem adotados na execução dos

serviços.

1.5.5.4
Dimensionamento do pessoal a ser alocado para a execução dos

serviços.

1.5.5.5
Dimensionamento quantitativo, memórias de cálculo e especificação

técnica detalhada.

1.5.5.6
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.5.6
INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

REMEDIAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO DE CUIABÁ

1.5.6.1
Descrição dos procedimentos a serem adotados para investigação 

ambiental 

1.5.6.2 Cronograma de execução dos serviços, atendendo o limite de 12 meses

0,20

0,05

0,05

0,05

0,05

0,50

0,10

1,00

1,00

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

8,00

6,00

0,60

0,60

0,60



 

 

Continuação do Quadro de Pontuação para Nota Técnica. 

 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE TÉCNICO (IT) 
 

O Índice Técnico (IT) será determinado pelo quociente obtido entre a nota técnica da 

proposta avaliada (NTprop) e a nota técnica máxima (NTmax), de acordo com a seguinte 

fórmula: 

   
      

     
 

Onde: 

IT: Índice Técnico; 
NTprop: Nota Técnica Proposta; 
NTmax: Nota Técnica Máxima Igual a 100 pontos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA
NOTA MÁXIMA 

ATRIBUIDA POR ITEM
PESO NT

1.5.7 IMPLANTAÇÃO DOS GALPÕES DE TRIAGEM

1.5.7.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.5.7.2
Descrição dos procedimentos a serem adotados para assistência

técnica aos cooperados.

1.5.7.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.5.7.4
Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos

equipamentos e do plano de manutenção.

1.5.7.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das

rotinas operacionais.

1.5.7.6
Plantas do Projeto Básico dos Galpões de Triagem a serem

construídos.

1.5.7.7
Cronograma discriminando os prazos para implantação dos Galpões de

Triagem.

1.6 VARRIÇÃO MECANIZADA 10,00 0,10 1,00

1.6.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.6.2 Descrição dos procedimentos a serem adotados.

1.6.3 Dimensionamento do pessoal, incluindo fardamentos e ferramental.

1.6.4

Dimensionamento quantitativo e especificação técnica dos 

equipamentos, apresentação do quadro de veículos e equipamentos e 

do plano de manutenção.

1.6.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação das 

rotinas operacionais.

1.6.6

Planta ou plantas articuladas indicando os setores, as frequências, os 

períodos, programação de execução e representação gráfica dos 

roteiros.

1.6.7 Descritivo do itinerário de cada setor

1.7
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL
10,00 0,20 2,00

1.7.1 Descrição dos serviços atuais e das condições de prestação.

1.7.2 Descrição detalhada do programa

1.7.3
Forma de inclusão e remuneração dos catadores como agentes 

ambientais

1.7.4
Dimensionamento do pessoal requerido, incluindo detalhamento de 

cargos e funções.

1.7.5
Planejamento para mobilização, implantação e consolidação do 

programa.

100,00

1,50

1,00

1,00

NTF - NOTA TÉCNICA FINAL

1,50

1,00

1,00

4,00

3,00

0,10

0,10

0,10

0,50

0,05

1,50

2,00

1,00

1,50

0,05

0,10

1,00



 

 

Serão desclassificadas as propostas técnicas cujo índice técnico (IT) seja inferior a 0,60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Classificada                             IT ≥ 0,60 

PT Desclassificada                       IT ˂ 0,60 


