
 

 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2022 

 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES 

 

ANEXO IV 

ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

 

1. A PROPOSTA TÉCNICA a ser apresentada pelos LICITANTES no Envelope nº 01 

deverá ser apresentada conforme cada um dos tópicos descritos a seguir.  

2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO atribuirá notas segundo os critérios abaixo, sendo 

que a nota de cada quesito deverá ser número inteiro.  

3. As notas da COMISSÃO guardarão a necessária proporção de valor entre as 

PROPOSTAS avaliadas. 

4. Será desclassificada a LICITANTE que não apresentar qualquer dos quesitos em 

avaliação, ou que tiver nota técnica total inferior a 66 (sessenta e seis) pontos, 

conforme descrição dos itens abaixo: 

PARTE 1 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA (MÁXIMO DE 18 PONTOS) 

Os tópicos a serem avaliados nesta PARTE 1 serão: 

a) Conhecimento da situação atual do serviço 

As LICITANTES serão avaliadas em função do nível de domínio que revelarem na 

abordagem dos tópicos, com ênfase na correta identificação e caracterização da 

situação atual do serviço. Deverão ser considerados o sistema físico de abastecimento 

de água, o sistema físico de esgotamento sanitário, a operação, e a manutenção. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(1a) = 3 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(1a) = 5 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, não efetuou um exame profundo, detalhado e 

especificado da matéria; 



NT(1a) = 8 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e efetuou 

um exame profundo, detalhado e especificado da matéria. 

b) Identificação dos problemas críticos 

As LICITANTES serão avaliadas em função da correta identificação e caracterização de 

todos os problemas críticos, distinguindo aqueles que demandam soluções de curto 

prazo daqueles que podem ter a sua solução em médio prazo. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(1b) = 2 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não identificou e caracterizou todos os problemas críticos; 

NT(1b) = 4 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora identificando e caracterizando todos os 

problemas críticos, não distinguiu adequadamente as prioridades relativas entre eles; 

NT(1b) = 6 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que identificou e caracterizou todos os problemas críticos e distinguiu 

adequadamente as prioridades relativas entre eles. 

c) Conhecimento das condições populacionais, sociais e econômicas do 

município 

As LICITANTES serão avaliadas em função do nível de domínio que revelarem na 

caracterização demográfica e das condições, sociais e econômicas do MUNICÍPIO, da 

metodologia de projeção da população e da regionalização proposta, que irão embasar 

o estudo das demandas para todo o período da CONCESSÃO. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(1c) = 1 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(1c) = 2 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, não efetuou um exame profundo, detalhado e 

especificado da matéria; 

NT(1c) = 4 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e efetuou 

um exame profundo, detalhado e especificado da matéria. 

A Nota Parte 1 será a soma algébrica das notas NT(1a), NT(1b) e NT(1c). 

PARTE 2 - PLANO DE TRABALHO (MÁXIMO DE 30 PONTOS) 

Os tópicos a serem avaliados serão: 

a) Formulação de Projeções 



As LICITANTES deverão formular projeções populacionais e de demanda de água e 

volumes de esgoto para as diferentes regiões da ÁREA DE CONCESSÃO, para todo o 

período da CONCESSÃO. As projeções de demanda deverão ser feitas em termos de 

volume faturado, volume produzido e volumes efetivamente consumidos. Serão 

avaliadas em função do embasamento técnico das projeções e da sua compatibilidade 

com os outros tópicos da proposta, do Plano de Saneamento e com o CADERNO DE 

ENCARGOS, ANEXOS ao EDITAL.  

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(2a) = 1 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(2a) = 2 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelando deficiências no embasamento técnico das 

projeções e/ou na sua compatibilidade com os outros tópicos da proposta do Plano de 

Saneamento e com o CADERNO DE ENCARGOS, ANEXOS ao EDITAL; 

NT(2a) = 4 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou correto embasamento técnico das projeções e plena compatibilidade com 

os outros tópicos da proposta do Plano de Saneamento e com o CADERNO DE 

ENCARGOS, ANEXOS ao EDITAL. 

b) Plano de Trabalho com as ações e obras para melhorias operacionais e de 

ampliação, para atendimento às metas estabelecidas no EDITAL e ANEXOS 

As LICITANTES deverão apresentar um plano de trabalho com planejamento de todas 

as ações incluindo as obras necessárias para atender as metas estabelecidas no EDITAL 

e ANEXOS. O plano de trabalho deverá descrever e quantificar as ações e obras 

necessárias, justificando-as em função dos objetivos e metas a serem alcançados. 

As PROPOSTAS serão avaliadas em função do nível de conhecimento que revelarem na 

abordagem dos tópicos, se são adequadas e suficientes para pleno atendimento das 

metas estabelecidas. 

Será também avaliada a coerência deste plano de ação com todos os demais tópicos 

da PROPOSTA TÉCNICA e com a atual realidade do MUNICÍPIO. 

b.1) Sistema de abastecimento de água 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(2b.1) = 3 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como 

tal aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(2b.1) = 5 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou inadequações e/ou insuficiências e/ou 



incoerências com os demais tópicos da PROPOSTA TÉCNICA e/ou com a atual realidade 

do MUNICÍPIO; 

NT(2b.1) = 8 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou adequação, suficiência e coerência com os demais tópicos da PROPOSTA 

TÉCNICA e com a atual realidade do MUNICÍPIO. 

b.2) Sistema de esgotamento sanitário 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(2b.2) = 3 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como 

tal aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(2b.2) = 5 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou inadequações e/ou insuficiências e/ou 

incoerências com os demais tópicos da PROPOSTA TÉCNICA e/ou com a atual realidade 

do MUNICÍPIO; 

NT(2b.2) = 8 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou adequação, suficiência e coerência com os demais tópicos da PROPOSTA 

TÉCNICA e com a atual realidade do MUNICÍPIO. 

c) Cronograma das Ações  

As LICITANTES deverão apresentar um cronograma das ações e obras apresentadas no 

plano de trabalho, quantificando ano a ano cada uma delas. Será avaliada a coerência 

com os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de ação e a formulação de 

projeções, além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(2c) = 1 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(2c) = 3 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou uma ou mais incoerências com os demais tópicos 

da proposta, principalmente o plano de ação e a formulação de projeções, além das 

metas e dos critérios de serviço adequado, constantes do Anexo V do EDITAL; 

NT(2c) = 5 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou plena coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o 

plano de ação e a formulação de projeções, além das metas e dos critérios de serviço 

adequado, constantes do Anexo V do EDITAL. 



d) Projeção de Insumos Operacionais 

As LICITANTES deverão apresentar uma projeção com as quantidades de insumos 

operacionais estimados ano a ano, durante todo o período de CONCESSÃO para os 

itens: energia elétrica (kWh) e produtos químicos (kg). Estas estimativas deverão ser 

apresentadas separadamente para o sistema de abastecimento de água e para o 

sistema de esgotamento sanitário.  

Será avaliada a coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o 

cronograma das atividades do plano de ação, a formulação de projeções, além das 

metas, constantes do EDITAL e ANEXOS.  

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(2d) = 1 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(2d) = 3 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou uma ou mais incoerências com os demais tópicos 

da proposta, principalmente o cronograma das atividades do plano de ação e a 

formulação de projeções, além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS; 

NT(2d) = 5 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou plena coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o 

cronograma das atividades do plano de ação e a formulação de projeções, além das 

metas, constantes do EDITAL e ANEXOS. 

A Nota Parte 2 será a soma algébrica das notas NT(2a), NT(2b.1), NT(2b.2), NT(2c) e 

NT(2d). 

PARTE 3 - METODOLOGIA DE TRABALHO (MÁXIMO DE 18 PONTOS) 

Os tópicos a serem avaliados serão: 

a) Descrição das atividades operacionais da CONCESSIONÁRIA 

A LICITANTE deverá descrever as principais atividades a serem realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA durante todo o período de CONCESSÃO. Será avaliada a qualidade 

técnica da metodologia e a coerência com os demais tópicos da proposta e com o 

EDITAL e ANEXOS. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(3a) = 2 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(3a) = 4 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou uma ou mais inadequações metodológicas e/ou 



incoerências com os demais tópicos da proposta e/ou  com os elementos constantes 

do EDITAL e ANEXOS; 

NT(3a) = 6 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou plena consistência metodológica e coerência com os demais tópicos da 

proposta e com os elementos constantes do EDITAL e ANEXOS. 

b) Estrutura organizacional e dimensionamento de recursos humano 

As LICITANTES deverão apresentar a estrutura organizacional prevista para a execução 

do CONTRATO, discriminando e quantificando os recursos humanos por função, ano a 

ano durante todo o período da CONCESSÃO. 

Serão avaliadas em função do nível de conhecimento que revelarem na abordagem 

dos tópicos, a compatibilidade com as necessidades reais dos sistemas e do 

MUNICÍPIO e a coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o plano 

de ação, o cronograma das ações, a formulação de projeções, a projeção de insumos e 

a descrição das atividades, além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(3b) = 2 - Quando a proposta for considerada insuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(3b) = 4 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou uma ou mais incompatibilidades com as 

necessidades reais dos sistemas e do MUNICÍPIO e/ou uma ou mais incoerências com 

os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de ação, o cronograma das 

ações, a formulação de projeções, a projeção de insumos e a descrição das atividades, 

além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS; 

NT(3b) = 6 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou plena compatibilidade com as necessidades reais dos sistemas e do 

MUNICÍPIO e coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de 

ação, o cronograma das ações, a formulação de projeções, a projeção de insumos e a 

descrição das atividades, além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS. 

c) Equipamentos e tecnologias a serem utilizadas 

As LICITANTES deverão apresentar os equipamentos e as tecnologias previstas durante 

todo o período da CONCESSÃO. As LICITANTES deverão apresentar a relação de 

equipamentos quantificados ano a ano durante todo o prazo da CONCESSÃO.  

As LICITANTES serão avaliadas em função do nível de conhecimento que revelarem na 

abordagem dos tópicos, a qualidade técnica dos equipamentos e tecnologias 

PROPOSTAS, a compatibilidade com as necessidades reais do sistema e do município e 



a coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de ação, o 

cronograma das ações, a descrição das atividades, e a estrutura organizacional e 

dimensionamento de recursos humanos, além das metas, constantes do EDITAL e 

ANEXOS. 

As PROPOSTAS serão pontuadas segundo o seguinte critério: 

NT(3c) = 2 - Quando a proposta for consideradainsuficiente, entendendo-se como tal 

aquela que não abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração; 

NT(3c) = 4 - Quando a proposta for considerada suficiente, mas superficial, 

entendendo-se como tal aquela que, embora abordando todos os aspectos inerentes 

ao tópico em consideração, revelou uma ou mais inadequações na qualidade técnica 

dos equipamentos e tecnologias e/ou uma ou mais incompatibilidades com as 

necessidades reais dos sistemas e do MUNICÍPIO e/ou uma ou mais incoerências com 

os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de ação, o cronograma das 

ações, a descrição das atividades, e a estrutura organizacional e dimensionamento de 

recursos humanos, além das metas, constantes do EDITAL e ANEXOS; 

NT(3c) = 6 - Quando a proposta for considerada completa, entendendo-se como tal 

aquela que abordou todos os aspectos inerentes ao tópico em consideração e 

demonstrou plena adequação na qualidade técnica dos equipamentos e tecnologias, 

plena compatibilidade com as necessidades reais dos sistemas e do MUNICÍPIO e 

coerência com os demais tópicos da proposta, principalmente o plano de ação, o 

cronograma das ações, a descrição das atividades, e a estrutura organizacional e 

dimensionamento de recursos humanos, além das metas, constantes do EDITAL e 

ANEXOS. 

A Nota Parte 3 será a soma algébrica das notas NT(3a), NT(3b) e NT(3c). 

PARTE 4 - EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA (MÁXIMO DE 17 PONTOS) 

As LICITANTES deverão demonstrar a experiência dos membros da Equipe Técnica em 

serviços compatíveis com o objeto da LICITAÇÃO. A comprovação deverá ser realizada 

através de atestado(s) técnico(s) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 

acervo(s) técnico(s) do CREA, emitidos em nome do(s) profissional(is) que deve(m) 

fazer parte do quadro permanente da empresa LICITANTE na data de abertura da 

proposta, indicado(s) responsável(eis) técnico(s) da mesma. 

Os itens que serão levados em consideração para comprovação de experiência da 

equipe técnica são: 

a) Experiência da Equipe Técnica em sistemas de abastecimento de água em 

municípios com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple a operação e 

manutenção de sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, 

tratamento, distribuição, sistema comercial e manutenção eletromecânica das 

unidades operacionais. Só serão consideradas válidas experiências que comprovem o 

atendimento da totalidade das atribuições previstas no escopo acima. 



O cálculo da pontuação das LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (4a) = 6 pontos para 3 ou mais experiências comprovadas; 

NT (4a) = 4 pontos para 2 experiências comprovadas; 

NT (4a) = 2 pontos para 1 experiência comprovada. 

b) Experiência da Equipe Técnica em sistemas de esgotamento sanitário em 

municípios com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple a operação e 

manutenção, incluindo coleta, transporte e manutenção eletromecânica das 

unidades operacionais. Só serão consideradas válidas experiências que comprovem o 

atendimento da totalidade das atribuições previstas no escopo acima. 

 O cálculo da pontuação dos LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (4b) = 6 pontos para 3 ou mais experiências comprovadas; 

NT (4b) = 4 pontos para 2 experiências comprovadas; 

NT (4b) = 2 pontos para 1 experiência comprovada. 

c) Experiência da Equipe Técnica em sistemas de abastecimento de água em 

municípios com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple estudos e 

implantação de controle e redução de perdas. Só serão consideradas válidas 

experiências que comprovem o atendimento da totalidade das atribuições previstas 

no escopo acima. 

O cálculo da pontuação dos LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (4c) = 5 pontos para 6 ou mais experiências comprovadas; 

NT (4c) = 3 pontos para 4 experiências comprovadas; 

NT (4c) = 1 ponto para 2 experiências comprovadas. 

A Nota Parte 4 será a soma algébrica das notas NT(4a), NT(4b) e NT(4c). 

PARTE 5 - EXPERIÊNCIA DA LICITANTE (MÁXIMO DE 17 PONTOS) 

As LICITANTES deverão demonstrar experiência em serviços compatíveis com o objeto 

da LICITAÇÃO, por meio de atestados ou certidões emitidas por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, contratante do empreendimento, entendida como tal a 

pessoa destinatária dos serviços, ressaltando que para este fim não serão aceitos 

atestados emitidos por empresas controladas, controladoras ou integrantes do mesmo 

grupo econômico da própria LICITANTE ou integrantes do consórcio. 

A comprovação deverá ser realizada através de atestado técnico emitido em nome da 

LICITANTE ou, em caso de consórcio, de qualquer de seus integrantes.  

Serão admitidos os atestados emitidos em nome de Sociedades de Propósito 

Específico e com acervo técnico devidamente registrado no CREA competente, quando 

pertinente. A condição de acionista da SPE detentora do(s) atestado(s) deverá ser 



comprovada mediante a apresentação de cópia do respectivo contrato social ou dos 

termos dos livros de registro de ações e registro de transferência de ações. 

Os valores/quantidades do(s) atestado(s) emitido(s) em nome de consórcio ou de 

Sociedade de Propósito Específico - SPE será(ão) aceito(s) de forma integral, desde que 

a(s) empresa(s) detenha(m) participação mínima de 20% (vinte por cento) no referido 

consórcio ou na Sociedade de Propósito Específico - SPE. 

Os itens que serão levados em consideração para comprovação de experiência da 

LICITANTE são: 

a) Experiência da LICITANTE em sistemas de abastecimento de água em municípios 

com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple a operação e manutenção 

de sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, tratamento, 

distribuição, sistema comercial e manutenção eletromecânica das unidades 

operacionais. Só serão consideradas válidas experiências que comprovem o 

atendimento da totalidade das atribuições previstas no escopo acima. 

O cálculo da pontuação das LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (5a) = 6 pontos para 3 ou mais experiências comprovadas; 

NT (5a) = 4 pontos para 2 experiências comprovadas; 

NT (5a) = 2 pontos para 1 experiência comprovada. 

b) Experiência da LICITANTE em sistemas de esgotamento sanitário em municípios 

com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple a operação e 

manutenção, incluindo coleta, transporte e manutenção eletromecânica das 

unidades operacionais. Só serão consideradas válidas experiências que comprovem o 

atendimento da totalidade das atribuições previstas no escopo acima. 

 O cálculo da pontuação dos LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (5b) = 6 pontos para 3 ou mais experiências comprovadas; 

NT (5b) = 4 pontos para 2 experiências comprovadas; 

NT (5b) = 2 pontos para 1 experiência comprovada. 

c) Experiência da LICITANTE em sistemas de abastecimento de água em municípios 

com no mínimo 15.000 habitantes, cujo escopo contemple estudos e implantação de 

controle de perdas. Só serão consideradas válidas experiências que comprovem o 

atendimento da totalidade das atribuições previstas no escopo acima. 

O cálculo da pontuação dos LICITANTES neste item obedecerá ao seguinte critério:  

NT (5c) = 5 pontos para 6 ou mais experiências comprovadas; 

NT (5c) = 3 pontos para 4 experiências comprovadas; 

NT (5c) = 1 ponto para 2 experiências comprovadas. 



A Nota Parte 5 será a soma algébrica das notas NT(5a), NT(5b) e NT(5c). 

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA 

 A Nota Técnica, que terá o máximo de 100 (cem) pontos, será calculada pela 

seguinte fórmula: 

NT  Nota Parte 1 + Nota Parte 2 + Nota Parte 3 + Nota Parte 4 + Nota Parte 5 

 

 


