“VALEC: Desenvolvimento Sustentável para o Cerrado Brasileiro”

VALEC

EDITAL: 001/2008
OBJETO DO EDITAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ESTUDO E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO
POTENCIAL DE BIOCOMBUSTÍVEL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FERROVIA NORTE-SUL.
ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA
A proposta técnica apresentada pela empresa ONA S.A ENGENHARIA, COMÉRCIO E
INDUSTRIA, foi examinada quanto ao atendimento das condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos.
Itens Analisados: Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho, Equipe Técnica,
Experiência Técnico-Profissional da Proponente.
1 – CONHECIMENTO DO PROBLEMA
Quanto ao Conhecimento do Problema foi avaliada a abordagem feita sobre os seguintes
aspectos:
−

Demonstrar que possui pleno conhecimento dos trabalhos relativo a licitação em epígrafe
em especial os estudos e trabalhos correlatos da Ferrovia Norte-Sul;

−

Discorrer sobre condições locais, regionais e os fatores que irão condicionar o Plano de
Trabalho.

A pontuação obedeceu aos critérios apresentados no quadro a seguir para notas máximas
adimitidas:
CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Não apresentado

Insatisfatório

Regular

Adequado ao
Exigido

0,0

15,0

26,0

30,0

A classificação para cada quesito de cada proposta foi feita segundo os seguintes
conceitos:
-

Não apresentado: O texto não aborda o tema indicado; o texto e as informações
não correspondem ao objeto da proposta; texto e informações contraditórios,
erros graves na abordagem dos temas;

-

Insatisfatório: O texto e informações incompletas; tópicos do problema / objeto
não abordado; conjunto de informações insuficientes para compreensão
completa do tema abordado;

-

Regular: Texto com informações mínimas para compreensão do tema abordado;
abrangência restrita de abordagem comparativamente aos demais licitantes;
pouca objetividade e clareza.

-

Adequado ao Exigido: Texto com informações completas sobre o tema,
coerente, claro, objetivo e inovador; excelente padrão de apresentação pela
clareza e domínio dos temas.
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2 – PLANO DE TRABALHO
Quanto ao Plano de Trabalho foi avaliada a abordagem feita sobre os seguintes aspectos:
−

Relação e Descrição das Atividades a serem desenvolvidas;

−

Metodologias de execução das atividades;

Onde deveriam ser expostas as formas de abordagem, a seleção dos métodos de trabalho, as
normas e os procedimentos e a serem seguidos e a forma de controle e de apresentação dos
serviços e produtos almejados pelo objeto;
A pontuação obedeceu aos critérios apresentados no quadro a seguir:
Não Apre-

Insatis-

Adequado
Regular

PLANO DE TRABALHO

sentado

fatório

ao Exigido

·

Descrição das Atividades

0,0

2,0

6,0

10,0

·

Descrição da metodologia

0,0

2,0

7,0

10,0

·

Organização para execução dos

0,0

2,0

6.0

10,0

serviços
A classificação para cada quesito de cada proposta foi feita segundo os seguintes
conceitos:
-

Não apresentado: O texto não aborda o tema indicado; o texto e as informações
não correspondem ao objeto da proposta; texto e informações contraditórios,
erros graves na abordagem dos temas;

-

Insatisfatório: O texto e informações incompletas; tópicos do problema / objeto
não abordado; conjunto de informações insuficientes para compreensão
completa do tema abordado;

-

Regular: Texto com informações mínimas para compreensão do tema abordado;
abrangência restrita de abordagem comparativamente aos demais licitantes;
pouca objetividade e clareza.

-

Adequado ao Exigido: Texto com informações completas sobre o tema,
coerente, claro, objetivo e inovador; excelente padrão de apresentação pela
clareza e domínio dos temas.
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3 – EQUIPE TÉCNICA
Quanto à Equipe Técnica, foi avaliado o preenchimento dos quadros referentes à Atestados
Técnicos e Técnicos da Empresa Vinculados ao Trabalho, conforme o determinado no Item 6.4,
sub-item IV, do Edital; assim como no Item 5.2 do Anexo II – Indicações Particulares.
Função

Total Máximo de
Pontos
10

Profissionais Seniores (Especialista em Transportes) (Especialista em

15

Coordenador Geral (P0)
Projetos Agrícolas) (Especialista em Meio Ambiente)
Demais Profissionais de Nível Superior

03
28

Total máximo
a) Coordenador Geral (máximo de 10 pontos)

Engenheiro Civil Sênior com experiência em serviços de estudos para elaboração de
programas multi-setoriais para financiamento de organismos multilaterais de crédito,
experiência em serviços de estudos para elaboração de estudos de viabilidade técnicoeconômica de programas multilaterais para financiamento de organismos multilaterais de
crédito experiência em estudos ambientais para programas multi-setoriais para financiamento
de organismos multilaterais de crédito.

b) Profissional Sênior Especialista em Transportes (máximo de 5 pontos)
Economista Sênior com experiência na elaboração de estudos de viabilidade técnicaeconômica de programas multi-setoriais para financiamento de organismos multilaterais de
crédito.
c) Profissional Sênior Especialista em Projetos Agrícolas (máximo de 5 pontos)
Engenheiro Agrônomo Sênior com experiência na elaboração de estudos de viabilidade
técnica-econômica para implantação de projetos agrícolas e de plantas para produção
sucroalcooleira e de biodiesel.
d) Profissional Sênior Especialista em Meio Ambiente (máximo de 5 pontos)
Especialista ambiental Sênior com experiência na elaboração de estudos estratégicos
ambientais.
e) Demais Profissionais de Nível Superior (máximo de 3 pontos)
Foram Avaliados pelas informações constates do Anexo VII – B – Identificação Profissional.
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4 – EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA
No julgamento da Experiência Técnico-Profissional do Proponente, foi atribuída pontuação de
no máximo 12 (doze) pontos, às empresas que comprovarem sua experiência através de
Certidão(ões) e/ou Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, devidamente certificados pelo CREA;

Pontos por atestado (máximo de 2
atestados)

ATESTADOS TÉCNICOS
Estudo de viabilidades técnica e econômica

4,0 Pontos (mínimo de 02 atestado)

Estudos ambientais de programa de
multisetoriais

4,0 Pontos (mínimo de 01 atestado)

Total dos atestados (máximo)

12,0 pontos

Obs: a) Poderão ser apresentados no máximo 04 (quatro) atestados;
b) Serão aceitos atestados de serviços específicos de estudos de viabilidade técnica e
econômica de implantação de programas multisetoriais com financiamento de organismos
multilaterais de crédito, com enfoque na área de transportes e abrangência regional, com os
acervos devidamente registrados no CREA e emitidos em nome da empresa e/ou
doresponsável técnico, que seja incluído como RT da empresa há mais de (02) anos da datra
de publicação desse Edital;
c) Serão aceitos estudos ambientais de programas multisetoriais com foco na área de
infra-estrutura regional, com os acervos devidamente registrado no CREA e emitidos em nome
da empresa e/ou do responsável técnico, que seja incluído como RT da empresa há mais de
02 (dois) anos da data de publicação desse Edital.
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RESULTADOS DA ANÁLISE
EDITAL: 001/2008
EMPRESA: ONA S.A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
1 – CONHECIMENTO DO PROBLEMA
Em função do nível de conhecimento demonstrado, a nota atribuída para este item é:
26,0 (vinte e seis) – Regular. A licitante apresenta as informações mínimas para compreensão
do tema abordado; abrangência restrita de abordagem, porém de forma adequada ao
empreendimento.
2– PLANO DE TRABALHO
2.1– Descrição das Atividas - ADEQUADO AO EXIGIDO
A nota atribuída ao subitem é: 10,0 (dez vírgula zero).
2.2 – Descrição da Metodologia - REGULAR.
A nota atribuída ao subitem é: 7,0 (sete vírgula zero).
2.3 – Organização para a Execução dos Serviços - ADEQUADO AO EXIGIDO
Somatório da Pontuação do Item: 10,0 + 7,0 + 10,0 = Total 27,0 (vinte e sete virgula zero).
3.0 – EQUIPE TÉCNICA
Total Máximo de
Pontos
10

Função
Coordenador Geral (P0)
Profissional Sênior Especialista em Transportes

05

Profissional Sênior Especialista em Projetos Agrícolas

05

Profissional Sênior Especialista em Meio Ambiente

05

Demais Profissionais de Nível Superior

03
28

Total máximo

Somatório da Pontuação do Item: 10,00 + 05 + 05 + 05 + 03 = Total 28,0 (vinte e oito
virgula zero).
4.0 – EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
Pontos por atestado (máximo de 2
atestados)

ATESTADOS TÉCNICOS
Estudo de viabilidades técnica e econômica

4,0 pontos
Páginas 315-333

Estudos ambientais de programa de
multisetoriais

4,0 pontos
Páginas 315-333

Total

12,0 pontos
5/6
RELATÓRIO TÉCNICO – ED-001/2008

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável para o Cerrado Brasileiro”

VALEC

Pela análise realizada e exame efetuado, a Comissão Permanente de Licitações
decide que a nota da Proposta Técnica, relativas ao Edital de Concorrência
No 001/2008, para a empresa ONA S.A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDUSTRIA, é
de 93,0 (NOVENTA E TRÊS) PONTOS, ficando classificada para prosseguir no certame
licitatório.

Cleilson Gadelha Queiroz
Presidente

Augusto Cézar Alves de Pinho
Membro

Viviane Moura de Sousa
Membro

Wagner Antunes Ayres
Membro

Ezequias Nogueira Pereira
Membro

André Alves Cunha
Membro

6/6
RELATÓRIO TÉCNICO – ED-001/2008

