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ANEXO IV 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1. INTRODUÇÃO 

Este Anexo tem por finalidade definir os requisitos que deverão ser observados na 

elaboração da Proposta Técnica, para viabilizar a aferição, por meio de critérios 

objetivos, da capacitação e da experiência da Licitante na execução do objeto da PPP, 

bem assim a qualidade técnica da proposta, a qual compreenderá, principalmente, a 

metodologia, organização, tecnologias, recursos materiais que serão utilizados nos 

trabalhos e, também, a qualificação das equipes técnicas que serão mobilizadas para a 

sua perfomance, tanto em termos de organização como de conteúdo das informações. 

A Proposta Técnica deverá estar em estrita conformidade com as definições do Edital 

e as especificações funcionais, operacionais e técnicas, constantes do Anexo II – 

PROJETO BÁSICO, objetivando demonstrar perante a Comissão Especial de 

Licitações: 

(i) o real entendimento, pela Licitante, do problema a ser resolvido, bem como a 

existência efetiva de projetos relacionados à à solução do processamento de resíduos 

e sua destinação final; e  

(ii) o comprometimento para a execução do objeto contratual. 

As Propostas Técnicas deverão ser entregues na forma indicada no Edital. Todas as 

páginas deverão estar numeradas e rubricadas pelo representante legal da Licitante. 

Caso a Proposta Técnica seja divida em mais de um volume, estes deverão ser 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 

 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMULSP – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 002/2012 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS 

Avenida Brasil, Compensa I Nº. 1335 CEP: 69.036-110 
Telefone: 3216-8769 Fax: 3216-8768 | E-mail: semulsp@pmm.am.gov.br 

179

numerados e identificados na capa e no dorso, com a indicação das respectivas 

páginas que os instruem. 

As proponentes deverão entregar além da via impressa e encadernada, 01 (uma) cópia 

eletrônica de toda a PROPOSTA TÉCNICA, sob pena de desqualificação. 

2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE MANAUS 

Para a implantação e operação do novo Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos de 

Manaus, a SPE, juntamente com o PODER CONCEDENTE, devem ter como objetivos 

principais: 

� Aplicar uma visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública; 

� Implementar modelos inovadores no sistema de destinação final dos resíduos 

sólidos, que atendam a critérios tecnológicos, locacionais, ambientais e sociais; 

2.1. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA CONCESSÃO 

A abrangência geográfica desta Concessão engloba o Município de Manaus. 

A SPE deverá, sempre que necessário, adequar seus recursos em conseqüência do 

crescimento da população, mantendo os padrões de qualidade estabelecidos. 

3. CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA.  

A Proposta Técnica deverá ser elaborada e dimensionada com base nas quantidades 
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médias mensais dos serviços e obras previstos no ANEXO II – PROJETO BÁSICO, 

para o período da Concessão Administrativa, conforme tabela a seguir: 

DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E OBRAS 

A) Implantação de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) 

B) Implantação de ECOPONTOS (Centro de 
Coleta) 

C) Implantação, operação e manutenção de 
equipamento de tratamento de resíduos sólidos 
oriundos de estabelecimentos de saúde 

D) Operação e manutenção do Aterro Sanitário 
atual 

E) Encerramento, manutenção e monitoramento 
do Aterro Sanitário atual 

F) Implantação, Operação e Manutenção de 
Unidade de Processamento de Resíduos 
Provenientes de Podas e de Corte de Árvores 

G) Implantação, operação e manutenção do 
Novo Aterro Sanitário de Manaus 

Na Proposta Técnica, cada Licitante deverá apresentar a metodologia operacional, 

organização, tecnologias e recursos materiais que serão utilizados nos trabalhos e, 

também, a qualificação das equipes técnicas que serão mobilizadas para a sua 

execução, tanto em termos de organização como de conteúdo das informações, sendo 

necessário incluir, nas respectivas Propostas, os seguintes itens: 
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3.1. PLANO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTO(S) DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  

a) Descrição da Metodologia a ser adotada na execução dos serviços, incluindo as 

rotinas operacionais. 

b) Detalhamento da(s) implantação(ões) da(s) Unidade(s) de Tratamento de Resíduos 

de Saúde, descrevendo o projeto civil e o planejamento da implantação, incluindo 

cronogramas. 

c) Detalhamento da Operação e Manutenção da(s) Unidade(s) de Tratamento de 

Resíduos de Saúde, descrevendo o(s) Sistema(s) de Pesagem, Recepção e 

Armazenamento dos Resíduos; o(s) Sistema(s) de Drenagem dos Efluentes Líquidos; 

o(s) Sistema(s) de Tratamento de Gases; o(s) Sistema(s) de Tratamento de Água; o(s) 

Sistema(s) de Combustão e o Descarte dos Rejeitos. 

d) Dimensionamento do quantitativo de  mão de obra, ferramental, uniformes e EPI´s 

necessários para execução dos serviços. 

e) Plano de Parada para Manutenção. 

3.2. PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ATUAL 

a) Forma de operação e manutenção do Aterro Sanitário Atual, incluindo o 

dimensionamento e memorial de cálculo dos equipamentos e mão-de-obra envolvida 

para operação e manutenção do referido aterro sanitário. 

b) Concepção e o fluxograma do sistema de tratamento de efluentes a ser implantado e 

operado, identificando e descrevendo o processo e todas unidades que compõem o 

sistema, da rede hidráulica e de todas as máquinas e equipamentos do sistema 

adotado, bem como sua estimativa de eficiência. 
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c) Plantas em escala mínima de 1:2000, contemplando as fases futuras de operação 

do aterro, detalhando a capacidade volumétrica e vida útil de cada etapa até seu 

encerramento. 

d) Dimensionamento e memorial de cálculo, com especificações técnicas detalhadas 

do sistema de impermeabilização. 

e) Dimensionamento e memorial de cálculo, com especificações técnicas detalhadas 

do sistema de drenagem de líquidos percolados, drenagem de gases e drenagem de 

águas pluviais. 

f) Descrição dos métodos a serem adotados para a realização do monitoramento 

ambiental; amostragem de águas superficiais; de águas subterrâneas; de líquidos 

percolados; de gases emanados, bem como o monitoramento da estabilidade e 

recalque dos maciços. 

3.3. PLANO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO 

ATERRO SANITÁRIO 

a) Concepção e cálculo de vida útil do aterro; apresentando a quantidade de resíduos a 

ser recebida e aterrada; bem como o plano de ocupação da área; critérios de 

norteamento da geometria dos taludes e anteprojeto geométrico do aterro. 

b) Descrição, dimensionamento e memorial de cálculo com especificações técnicas 

detalhadas do sistema de impermeabilização. 

c) Descrição, dimensionamento e memorial de cálculo com especificações técnicas 

detalhadas do sistema de drenagem de gases e águas pluviais. 

d) Concepção e fluxograma do sistema de tratamento de efluentes a ser implantado e 

operado, identificando e descrevendo o processo e todas unidades que compõem o 
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sistema, da rede hidráulica e de todas as máquinas e equipamentos do sistema 

adotado, bem como sua estimativa de eficiência. 

e) Plantas em escala mínima de 1:2000, contemplando as fases implantação e 

operação do aterro, detalhando a capacidade volumétrica e vida útil de cada etapa até 

seu encerramento. 

f) Descrição dos métodos a serem adotados para a realização do monitoramento 

ambiental; amostragem de águas superficiais; de águas subterrâneas; de líquidos 

percolados; de gases emanados, bem como o monitoramento da estabilidade e 

recalque dos maciços. 

3.4. PLANO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

a) Elaboração de Plano de Segurança e Medicina do Trabalho para todas as atividades 

inerentes, em atendimento às normas de higiene, saúde e medicina do trabalho, nos 

termos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Lei Federal nº 6.514, de 22.12.77, e 

das Normas Regulamentadoras nºs 01, 05, 06, 07, 09, 15 e 18, aprovadas pela Portaria 

nº 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, e alterações posteriores. 

4. PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Serão considerados para fins de pontuação da PROPOSTA TÉCNICA, os Planos de 

Trabalho referidos nos itens 3.1  a 3.4 apresentados pela Licitante. 

As Propostas Técnicas serão analisadas pela Comissão, designada para processar e 

julgar a Licitação, que lhes atribuirá a Nota Técnica Total de, no máximo, 100 (cem) 

pontos, conforme os critérios a seguir estabelecidos. 
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4.1. Os requisitos da Proposta Técnica serão avaliados segundo a clareza, a 

objetividade, a coerência e a consistência dos conteúdos e propostas apresentados, 

para os quais serão atribuídos Notas conforme a seguir: 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO  

0%  - Quando a Licitante não apresentar ou apresentar plano de forma 

incompatível com as exigências previstas. 

50% - Pelo atendimento incompleto de qualquer exigência contida no Edital ou 

em seus Anexos relativo a item específico; pelo tratamento de forma equivocada 

do item; ou, ainda, pela existência de falhas que comprometam a Metodologia 

Operacional da Licitante. 

100% - Pelo atendimento integral do item, oferecendo visão e abordagem 

consideradas corretas e regulares. 

A NOTA TÉCNICA será obtida por meio da somatória das notas atribuídas pela 

Comissão Especial de Licitação aos diversos itens e subitens que compõem a 

Proposta Técnica, conforme segue: 
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TABELA DE PONTUAÇÃO
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5. CRITÉRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

Serão desclassificadas as Licitantes cuja Proposta Técnica: 

� não alcançar pontuação igual ou superior a 70,0 (setenta), ou tiver pontuação igual 

a 0 (zero) em qualquer dos subitens acima. 

� não atender as exigências contidas neste Edital, ou não apresentar o conteúdo 

relativo a quaisquer dos itens ou subitens aqui descritos ou, ainda, incorrer em 

qualquer condição não prevista. 

Na avaliação não será admitida qualquer compensação entre os itens ou subitens 

a serem analisados, ou seja, todos serão, isoladamente, determinantes para a 

aceitabilidade ou não da Proposta Técnica. 


