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Anexo 3.1.1 – Diretrizes para a apresentação da Metodologia de Execução dos Serviços 

O proponente deverá apresentar um documento com a Metodologia de Execução dos Serviços, 
contendo o conjunto de referências técnicas e operacionais que pretende implantar para prestar os 
serviços públicos de transporte coletivo em Itaquaquecetuba, de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo Município visando a qualidade, segurança, comodidade e confiabilidade dos serviços, e a 
economicidade em prol da modicidade tarifária. 

O documento deverá observar as seguintes orientações: 

a) Deverá ser composta obrigatoriamente pelas 7 (sete) seções relacionadas a seguir: 

1. Conhecimento da operação atual 
2. Proposta de adequações da rede de transporte coletivo – Rede Futura 
3. Proposta de adequação dos pontos de parada 
4. Proposta de organização dos serviços 
5. Proposta de plano de gestão e controle operacional 
6. Plano de mobilização e instalação 
7. Aproveitamento da mão-de-obra atualmente empregada nos serviços 

b) O conteúdo de cada uma das seções é de livre redação e formatação pelo proponente, 
sendo recomendado que seja adotada uma linguagem objetiva, atendendo ao que é 
requerido para cada conteúdo. 

De forma a melhor padronizar a apresentação das propostas, os textos deverão ser 
apresentados de acordo com a seguinte formatação: 

• Fonte do estilo normal: Arial, tamanho 11. 

• Fonte dos demais estilos: a critério do licitante. 

• Parágrafo do estilo normal: entrelinhas simples, espaçamento: 6 pontos antes e 6 
pontos depois; alinhamento: justificado 

• Parágrafo dos demais estilos: a critério do proponente 

• Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 1,5 cm; Direita: 2 cm e Esquerda: 2,5 cm 

c) O documento poderá ser apresentado em tantos volumes quanto forem necessários, 
devendo cada um estar devidamente identificado, em sua capa, com as informações sobre 
o proponente e a numeração sequencial do volume. 

d) O documento deverá ser apresentado em formato ABNT A4, podendo ser apresentadas 
páginas em outros formatos, quando necessário, não havendo limitação da quantidade de 
páginas. 
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e) Todas as páginas deverão ser numeradas, incluindo as capas. 

f) Deverá ser apresentado, ao final do último volume, um Termo de Encerramento, que 
conterá a informação da quantidade de páginas que integram o documento. 

g) Junto com o documento impresso, em uma via, deverá ser apresentado uma via em 
formato Adobe Acrobat (pdf), através de mídia digital (CD-ROM ou DVD), sendo que 
para todos os fins prevalecerá a via impressa. 

Serão franqueadas todas as informações disponíveis na Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba 
para a elaboração da Metodologia de Execução dos Serviços, além das que foram apresentadas no 
Projeto Básico, bastando para tanto, que o proponente promova a devida requisição, por ofício 
protocolado junto à Comissão de Licitação. 

As solicitações de informação deverão ser protocoladas até 3 (três) dias úteis antes da data de 
entrega da proposta e serão respondidas no limite da disponibilidade de informações pelo 
Município. 

1. Seção 1 – Conhecimento da operação atual 

Nesta parte, a proponente deverá apresentar um texto que descreva o conhecimento sobre os 
seguintes assuntos: 

1. Local de prestação dos serviços objeto da concessão: 

1.1. Características geográficas, demográficas, sociais, econômicas e de desenvolvimento 
urbano de Itaquaquecetuba com relevância para o transporte coletivo. Este conteúdo tem 
a finalidade de circunstanciar a futura operação do concessionário na realidade do 
Município de Itaquaquecetuba, principalmente por serem, estes elementos requeridos, 
impactantes da geração de viagens de transporte coletivo. 

1.2. Características físicas e operacionais do Terminal Manoel Feio e da Área de Conexão 
junto à Estação Itaquaquecetuba da CPTM (pontos de parada da Av. Ítalo Adami). Este 
conteúdo é requerido por estes locais serem os locais de integração com o Trem 
Metropolitano, que é bastante demandado pelas viagens de transporte coletivo. 

1.3. Características físicas, condições operacionais e de conservação do sistema viário 
principal onde circulam as linhas municipais. Este conteúdo é requerido em razão da 
importância do sistema viário e das condições de tráfego, como elemento condicionador 
dos tempos de viagem, da manutenção da frota e do consumo de combustível. 

1.4. Características locacionais e condições físicas dos pontos de parada (abrigos, 
identificação, condições das calçadas) tanto dos pontos oficiais como os informais, que 
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venham a ser identificados no acompanhamento da operação. Este conteúdo é requerido 
em função da importância da posição dos pontos de parada para os tempos de viagem e 
para o conforto e segurança dos usuários. 

2. Prestação do serviço de transporte coletivo em Itaquaquecetuba:  

2.1. Avaliação sobre a estrutura da rede de transporte coletivo, considerando as informações 
que fazem parte dos anexos 1.1 e 1.2. 

2.2. Comentários sobre as atividades que a Concessionária deverá realizar em relação à 
implantação do Sistema de Arrecadação Automática de Tarifas, Sistema de 
Monitoramento, apresentando uma abordagem sobre a importância destes serviços, sobre 
as condições em que eles deverão ser implantados e concepções sobre a sua implantação 
baseado em outras experiências que poderão ser utilizadas. 

2. Seção 2 – Proposta de adequações da rede de transporte coletivo – Rede Futura 

Nesta seção, o proponente deverá apresentar uma proposta de reestruturação da rede de transporte 
coletivo, que possa ser implantada pelo Município em momento futuro, com os seguintes 
objetivos: 

• Proporcionar adequação da oferta à demanda, de forma a gerar economicidade e 
contribuir para a redução de custos operacionais e da tarifa, em razão de maior 
produtividade. 

• Ampliar a qualidade do serviço, com uma oferta de serviços com redução dos tempos de 
espera e menor lotação das viagens, de modo equilibrado com a redução dos custos 
operacionais desejados. 

• Ampliar a integração dos serviços de transporte coletivo municipal e destes com os 
serviços metropolitanos (ônibus e trem metropolitano). 

A proposta deverá ser fundamentada nos seguintes elementos: 

• Informações da rede de transporte coletivo atual apresentadas no Anexo 1.2. 

• Informações da matriz de origem e destino de dias úteis, zoneamento de tráfego e 
itinerários disponibilizados no Anexo 1.1 

• Informações de distribuição da demanda das linhas por faixa horária de dias úteis 
disponibilizadas no Anexo 1.1. 

As diretrizes básicas a serem observadas são: 
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• Preservar os atendimentos atuais dos bairros à área central. 

• Manter os atendimentos das vias atualmente servidas pelo serviço de transporte coletivo 
municipal, salvo em condições específicas a serem destacadas e justificadas na proposta. 

• Garantir a integração com o Trem Metropolitano. 

• Oferecer viagens com as seguintes densidades referenciais e intervalos máximos dados 
na Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros para dimensionamento da oferta  

Tipo de 
dia 

Período Densidade máxima aceitável (em 
pass. em pé/m²) 

Intervalos 
máximos 

(min) Base para os 
cálculos 

Máximo 
admissível 

Útil Picos manhã e tarde 6,0 6,0 40 
Demais horários 5,0 6,0 60 

Sábado 
Pico da manhã e 

almoço 5,0 6,0 40 

Demais horários 3,0 4,0 60 
Domingos Todos os horários 3,0 4,0 60 

Para que possam ser realizadas as verificações em relação a exatidão dos cálculos e comprovação 
da utilização dos dados da matriz de origem e destino disponibilizada no Anexo 1.1, os 
procedimentos utilizados para carregamento da matriz O/D nas linhas propostas para a rede futura, 
deverão atender às seguintes condições: 

• No caso em que determinado par de origem e destino seja atendido por mais de uma linha, 
a demanda poderá ser repartida em proporção a ser definida pela licitante, a qual deverá 
estar claramente expressa na descrição da metodologia utilizada; 

• Caso não existam linhas que possibilitem o embarque dentro da zona de origem ou o 
desembarque dentro da zona de destino do deslocamento, deve-se utilizar uma zona 
adjacente à mesma; 

• Nos casos em que o deslocamento exija a utilização de mais de uma linha para ser 
completado, o desembarque da primeira linha e o embarque na próxima linha a ser utilizada 
devem estar localizados na mesma zona, ou caso não seja possível, devem estar localizados 
em zonas adjacentes; 

• Para fins de carregamento da demanda, o proponente deverá apresentar a sequência das 
zonas de tráfego na ordem de atendimento, para cada itinerário proposto para a rede futura, 
conforme seguinte tabela:  
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Linha Proposta (a) Sequência (b) Zona de Tráfego (d) 
   

 
Instruções para preenchimento: 
a)  Preencher com o código da linha proposta 
b)  Preencher com o número da sequência de atendimento das zonas de tráfego 
c) Preencher com a zona de tráfego atendida. 
 

• Em função dos itinerários propostos para a rede futura, deverão ser apresentadas as rotas 
consideradas para o carregamento da demanda das matrizes O/D, indicando as linhas e as 
zonas de embarque e desembarque considerados para cada par O/D, por faixa horária, de 
acordo com as matrizes disponibilizadas no Anexo 1.1, conforme tabela seguinte:  
 

Faixa Horária (a) 
Ori-
gem 

Des-
tino 

Passa-
geiros 

1º Trecho 2º Trecho 3º Trecho 
Linha Zona 

Emb. 
Zona 
Des. 

Linha Zona 
Emb. 

Zona 
Des. 

Linha Zona 
Emb. 

Zona 
Des. 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) 
            

 
Instruções para preenchimento 
 
a) – Preencher com o a hora inicial e final da faixa horária 
b) – Preencher com o número da zona de origem 
c) – Preencher com o número da zona de destino 
d) – Preencher com a quantidade de passageiros atribuídos a rota 
e) – Preencher com o número da linha proposta onde ocorrerá o início da viagem 
f) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o embarque na 1ª. linha 
g) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o desembarque na 1ª. linha 
h) – Preencher com o número da linha proposta onde ocorrerá o 2º. trecho para complemento da 
viagem (se houver) 
i) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o embarque na 2ª. linha (se houver) 
j) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o desembarque na 2ª. linha (se 
houver) 
k) – Preencher com o número da linha proposta onde ocorrerá o 3º. trecho para complemento da 
viagem (se houver) 
l) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o embarque na 3ª. linha (se houver) 
m) – Preencher com o número da zona de tráfego onde ocorrerá o desembarque na 3ª. linha (se 
houver) 

 

• O proponente apresentará as projeções de demanda e ocupação no trecho de maior 
carregamento das linhas propostas para a rede futura, conforme modelo a seguir:  
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Linha Faixa Horária Demanda 
Total 

Demanda no Trecho de 
Maior Carregamento 

Fator de 
Rotatividade 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
      
 

Instruções para preenchimento 
 
a) – Preencher com o código da linha proposta 
b) – Preencher com o a hora inicial da faixa horária 
c) – Preencher com o a hora final da faixa horária 
d) – Preencher com o número total de passageiros projetados para a linha na faixa horária indicada 
O conteúdo da Seção deverá conter os seguintes elementos: 

• Documento de apresentação da proposta contendo: 

- Descrição da metodologia, diretrizes e parâmetros observados no tratamento dos 
dados e na formulação da proposta. 

- Descrição das características gerais da rede proposta e seu conceito. 

- Relação, na forma de tabela, com a relação das linhas propostas e alterações 
promovidas na rede de linhas atuais, com no mínimo as seguintes informações 
básicas para cada linha:  

 Código da linha proposta; 
 Identificação da linha atual vinculada; 
 Extensão do trajeto proposto por sentido; 
 Demanda esperada para a hora pico; 
 Tempo de viagem estimado; 
 Tipo de veículo especificado; 
 Quantidade de viagens dimensionada para a hora pico da manhã e tarde de 

dias úteis; 
 Frota operacional prevista para o pico manhã e tarde; 
 Quantidade de viagens calculadas para dias úteis e projeções para sábados e 

domingos; 
 Produção quilométrica por dia tipo (útil, sábado e domingo) e mensal. 

- Memória de cálculo do carregamento da demanda das linhas propostas para a 
hora pico da manhã e tarde (tabelas e notas explicativas), conforme instruções 
anteriores e apresentação das tabelas citadas. 

- Memória de cálculo do dimensionamento da oferta para cada faixa horária de 
dia útil (tabelas e notas explicativas). 
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• Ficha de dados operacionais de cada linha proposta, contendo no mínimo: itinerário 
descritivo, mapa com o traçado, oferta de viagens na hora pico de dias úteis, total de 
viagens e extensão. 

• Mapa da cidade de Itaquaquecetuba com o traçado da rede de linhas propostas. 

3. Seção 3 – Proposta de adequação dos pontos de parada 

Nesta seção, o proponente deverá apresentar uma proposta de reestruturação dos pontos de parada 
de ônibus da cidade, que possa ser implantada em momento futuro pelo Município, com os 
seguintes objetivos: 

• Padronizar a localização dos pontos de parada de modo a proporcionar um distanciamento 
médio regular dos locais de parada dos ônibus ao longo do seu trajeto, oferecendo, 
portanto, condições para a redução dos tempos de viagem das linhas. 

• Eliminar as paradas informais que ocorrem atualmente, em razão da indisponibilidade de 
pontos de parada demarcados. 

• Oferecer uma infraestrutura adequada de sinalização (identificação da localização do 
ponto de parada) e de conforto, segurança e comodidade (abrigo, piso da calçada). 

As diretrizes básicas a serem observadas são: 

• Garantir uma área de atendimento de cada ponto de parada com um raio de cobertura da 
ordem de 200 a 300 m, salvo em situações de baixa densidade urbana e presença de vazios 
urbanos, situação na qual os pontos deverão ser localizados estrategicamente em locais 
que ofereçam atendimento à ocupações e estabelecimentos. 

• Distanciamento dos pontos de parada no trajeto das linhas em média de 300 a 500m. 

• Evitar o posicionamento de pontos de parada em frente a determinados estabelecimentos 
como instalações policiais, Corpo de Bombeiros, estabelecimentos financeiros (bancos). 

• Evitar o posicionamento de pontos de parada em locais que gerem conflitos com acesso 
e egresso de veículos de estabelecimentos de maior porte, em especial os polos geradores 
de tráfego. 

• Preservar os pontos de parada atuais, sempre que atendidas as diretrizes aqui citadas, 
principalmente quando já instalados abrigos. 

• Prever a instalação de abrigos em pontos de parada que tenham majoritariamente a função 
de atendimento de embarques, e que ofereçam condições adequadas de largura de calçada. 
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• Prever a realização de serviços de recuperação de calçadas na área dos pontos de parada, 
quando identificadas não conformidades da situação atual. 

O conteúdo da Seção deverá conter os seguintes elementos: 

• Texto de apresentação da proposta contendo: 

- Descrição dos levantamentos de informações realizadas. 

- Relação, na forma de tabela, com a identificação dos pontos de parada propostos: 

 Código numérico, 
 Endereço, situação (ponto atual ou novo);  
 Tipo de infraestrutura (sinalização com coluna e placa; abrigo);  
 Situação da calçada (inexistente, a construir; existente, a recuperar; 

existente em condições adequadas); 
 Situação do abrigo ou coluna, se existente (a reformar ou em boas 

condições);  

- Estimativa dos investimentos necessários. 

• Mapa da cidade de Itaquaquecetuba com a localização dos pontos de parada atuais 
(levantados) e propostos, com o código numérico compatível com a tabela apresentada. 

Para a realização dos estudos é fornecido no Anexo 1.1 a localização dos pontos de parada atuais 
e um arquivo em formato do Google Earth (kmz). 

4. Seção 4 – Proposta de organização dos serviços 

Nesta parte, a licitante deverá apresentar um texto que descreva a forma como irá organizar a 
execução dos serviços objeto da concessão, a ser estruturada da seguinte forma: 

1. Processos de trabalho 

Deverão ser descritos os procedimentos, informações utilizadas, métodos de trabalho, formulários, 
sistemas, recursos e outras informações relevantes para o entendimento de como os trabalhos serão 
executados, de forma compatível com as características do serviço de transporte coletivo urbano 
de Itaquaquecetuba. 

1.1. Descrição dos principais processos de operação dos serviços: 

1.1.1. Coleta de dados operacionais e seu processamento; 
1.1.2. Dimensionamento da oferta e programação de linhas; 
1.1.3. Escala de serviço dos operadores; 
1.1.4. Despacho da frota e controle operacional; 
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1.1.5. Atendimento de ocorrências (acidentes e incidentes); 
1.1.6. Controle de desempenho da operação. 

1.2. Descrição dos principais processos de manutenção da frota: 

1.2.1. Serviços de manutenção preventiva, corretiva e lubrificação; 
1.2.2. Serviços de recuperação de conjuntos mecânicos; 
1.2.3. Serviços de abastecimento; 
1.2.4. Serviços de borracharia; 
1.2.5. Serviços de lavação e limpeza da frota; 
1.2.6. Serviços de funilaria e pintura; 
1.2.7. Serviços de socorro e manutenção da frota em via pública; 
1.2.8. Controle da manutenção. 

1.3. Descrição dos principais processos de administração 

1.3.1. Seleção de pessoal; 
1.3.2. Treinamentos aplicados aos motoristas, empregados de manutenção e demais 

empregados; 
1.3.3. Administração de pessoal e gestão de benefícios; 

2. Recursos 

Deverão ser relacionados e ou descritos os principais recursos que serão empregados na execução 
dos serviços, mediante os seguintes itens: 

2.1. Ferramental de manutenção; 
2.2. Recursos de informática a serem utilizados, incluindo equipamentos e sistemas; 
2.3. Veículos de apoio; 
2.4. Meios de comunicação entre a garagem e o campo. 

3. Organização 

Deverá ser descrita a estrutura organizativa e de pessoal a ser empregada, mediante os seguintes 
itens: 

3.1. Estrutura organizacional com a descrição das atribuições de cada setor; 
3.2. Relação de cargos, com descrição das funções a serem executadas e perfil 

profissional a se exigido; 
3.3. Quadro de pessoal por função. 

5. Seção 5 – Plano de gestão e controle operacional 

Deverá ser apresentada proposta de sistema (software) de gestão e controle operacional a ser 
empregado que permita uma ou mais das seguintes funções mínimas: 

a) Planejamento da operação e emissão de escalas de serviço; 
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b) Controle de viagens realizadas e comparação com viagens programadas; 
c) Controle de dados operacionais e de demanda; 
d) Cadastro da frota.  

A proposta deverá ser apresentada mediante exposição dos requisitos de funcionamento do 
sistema, biblioteca de dados, arquitetura do sistema, tipos de arquivos, relatórios e outras 
informações que permitam avaliar a correspondência da proposta de implantação com as funções 
acima referidas. 

6. Seção 6 – Plano de mobilização 

Nesta parte, a licitante deverá apresentar um texto que descreva a forma como pretende realizar as 
mobilizações necessárias para dar início à operação do serviço, mediante as seguintes informações: 

1.1. Apresentação do prazo proposto para o início de operação dos serviços mediante 
declaração com o total de dias proposto a contar da data da assinatura do contrato, 
observado o prazo máximo definido no Edital; 

1.2. Apresentação de estudo de áreas preferenciais para a localização da(s) garagem(ns) 
mediante mapa com macro-localização e as justificativas em relação às necessidades do 
serviço, não sendo necessária, obrigatoriamente, a indicação de terrenos ou edificações 
existentes; 

1.3. Descrição das atividades que serão realizadas para implantar a(s) garagem(ns) nas 
condições mínimas definidas no Anexo 1.4 deste Edital; 

1.4. Apresentação de relação de veículos que serão empregados, em observância das 
características básicas definidas no Anexo 1.3 deste Edital, com as seguintes informações: 

1.4.1. No caso de veículos disponíveis pelo licitante: marca, modelo, ano e número do 
chassi; 

1.4.2. No caso de veículos não disponíveis, novos ou usados a serem adquiridos: marca e 
modelo do veículo e ano de fabricação que pretende adquirir. 

1.5. Descrição das atividades que serão realizadas para a mobilização dos recursos humanos 
necessários à instalação das atividades e início de operação. 

1.6. Descrição das atividades que serão realizadas para a implantação do Sistema de 
Arrecadação Automática de Tarifas; 

1.7. Descrição das atividades que serão realizadas para a implantação do Sistema de 
Monitoramento; 
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7. Seção 7 – Proposta de aproveitamento da mão-de-obra atualmente empregada no serviço 
de transporte coletivo urbano no Município 

Nesta parte, a proponente deverá indicar, mediante declaração conforme modelo a seguir, o 
percentual de mão de obra atualmente empregada no serviço de transporte coletivo urbano no 
Município que pretende contratar para o início de operação. 
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Modelo de declaração de proposta de aproveitamento de pessoal 

Concorrência nº. [•] – Concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de 
Itaquaquecetuba 

A Licitante signatária declara que, para o início dos serviços públicos de transporte coletivo de 

Itaquaquecetuba, compromete-se a contratar ___ (%) (por extenso) de funcionários que atualmente 

trabalham no serviço público de transporte coletivo urbano municipal de Itaquaquecetuba. 

Local, data, qualificação e assinatura do representante legal do proponente, com firma 
reconhecida 
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 Anexo 3.1.2 – Critérios de Avaliação da Metodologia de Execução dos Serviços 

1. Atribuição de pontos para a Seção 1 – Conhecimento da operação atual 

A avaliação relativa ao conhecimento da licitante sobre o local de prestação dos serviços e sobre 
a prestação dos serviços objeto da concessão será realizada através de critérios objetivos. 

Para cada um dos subitens que compõem os textos a serem apresentados, será atribuído o conceito 
“apresentado” ou “não apresentado”. 

Os textos e informações com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 

Tabela 2 – Relação de quesitos a serem avaliados na Seção 1 – Conhecimento da operação atual 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

1 Conhecimento sobre o local de prestação dos serviços objeto da concessão   
1.1 Características do Município de Itaquaquecetuba   

1.1.1 Características geográficas   
1.1.2 Características demográficas   
1.1.3 Características sociais e econômicas   
1.1.4 Desenvolvimento urbano   
1.2. Características dos Terminais   

1.2.1 Características do Terminal Manoel Feio   
1.2.1.1 Características físicas e operacionais   
1.2.1.2 Condições de funcionamento   

1.2.2 Características da área de conexão na Av. Ítalo Adami, junto à Estação 
Itaquaquecetuba da CPTM   

1.2.2.1 Características físicas e operacionais   
1.2.2.2 Condições de funcionamento   

1.3 Características do sistema viário   
1.3.1 Sistema viário onde circulam linhas troncais   

1.3.1.1 Características físicas   
1.3.1.2 Condições de trânsito   
1.3.1.3 Condições de conservação da infraestrutura   

2 Prestação do serviço de transporte coletivo em Itaquaquecetuba   
2.1 Características operacionais   
2.2 Análise da demanda atual   
2.3 Abordagem sobre o Sistema de Arrecadação Automática de Tarifas   

2.3.1 Comentários sobre a importância de sua implantação   
2.3.2 Sugestões sobre a implantação considerando as especificações do Edital   

2.4 Abordagem sobre o Sistema de Monitoramento   
2.4.1 Comentários sobre a importância de sua implantação   
2.4.2 Sugestões sobre a implantação considerando as especificações do Edital   

 

2. Atribuição de pontos para a Seção 2 – Proposta de adequações da rede de transporte – Rede 
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Futura 

A avaliação relativa à proposta de adequações da rede de transporte será realizada através de 
critérios objetivos. 

Para cada um dos subitens que compõem os textos a serem apresentados, será atribuído o conceito 
“apresentado” ou “não apresentado”. 

Os textos e informações com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 

Tabela 3: Relação de quesitos a serem avaliados da proposta de adequações da rede de transporte – Rede 
Futura 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

1 Documentação da proposta   

1.1 Descrição da metodologia, diretrizes e parâmetros observados no tratamento 
dos dados e na formulação da proposta 

  

1.2 Descrição das características gerais da rede proposta e seu conceito   
1.3 Tabela com a relação de linhas proposta   

1.4 Memória de cálculo do carregamento da demanda das linhas propostas para a 
hora pico da manhã e tarde, contendo as tabelas relacionadas na Seção 2 

  

1.5 Memória de cálculo do dimensionamento da oferta para cada faixa horária de 
dia útil 

  

2 Ficha de dados operacionais de cada linha proposta   
3 Mapa com a rede proposta   

 

3. Atribuição de pontos para a Seção 3 – Proposta de adequações de pontos de parada 

A avaliação relativa à proposta de adequações de pontos de parada será realizada através de 
critérios objetivos. 

Para cada um dos subitens que compõem os textos a serem apresentados, será atribuído o conceito 
“apresentado” ou “não apresentado”. 

Os textos e informações com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 
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Tabela 4: Relação de quesitos a serem avaliados da proposta de adequação de pontos de parada 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

1 Texto de apresentação da proposta   
1.1 Descrição dos levantamentos de informações realizadas   
1.2 Tabela com a relação de pontos de parada propostos   
1.3 Estimativa dos investimentos requeridos   

2 Mapa da cidade de Itaquaquecetuba com a localização dos pontos de parada 
atuais (levantados) e propostos 

  

4. Atribuição de pontos para a Seção 4 – Proposta de Organização dos Serviços 

A avaliação relativa à descrição de organização dos serviços objeto da concessão será realizada 
através de critérios objetivos. 

Para cada um dos subitens que compõem os textos a serem apresentados, será atribuído o conceito 
“apresentado” ou “não apresentado”. 

Os textos e informações com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 

Tabela 5: Relação de quesitos a serem avaliados da proposta de organização dos serviços 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

1 Processos de trabalho   
1.1 Descrição dos principais processos de operação dos serviços   

1.1.1 Métodos empregados para coleta de dados operacionais   
1.1.2 Métodos de dimensionamento da oferta e programação de linhas   
1.1.3 Escala de serviço dos operadores   
1.1.4 Despacho da frota e controle operacional   
1.1.5 Atendimento de ocorrências (acidentes e incidentes)   
1.1.6 Controle de desempenho da operação.   
1.2. Descrição dos principais processos de manutenção da frota   

1.2.1 Serviços de manutenção preventiva, corretiva e lubrificação   
1.2.2 Serviços de recuperação de conjuntos mecânicos   
1.2.3 Serviços de abastecimento   
1.2.4 Serviços de borracharia   
1.2.5 Serviços de lavagem e limpeza da frota   
1.2.6 Serviços de funilaria e pintura   
1.2.7 Serviços de socorro e manutenção da frota em via pública   
1.2.8 Controle da manutenção.   

1.3 Descrição dos principais processos de administração   
1.3.1 Seleção de pessoal   

1.3.2 Treinamentos aplicados aos motoristas, empregados de manutenção e 
demais empregados. 

  

1.3.3 Administração de pessoal e gestão de benefícios   
2 Recursos   

2.1 Ferramental de manutenção   
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Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

2.2 Recursos de informática a serem utilizados, incluindo equipamentos e 
sistemas 

  

2.3 Veículos de apoio   
2.4 Meios de comunicação entre a garagem e o campo   

3 Organização   
3.1 Estrutura organizacional com a descrição das atribuições de cada setor   
3.2 Pessoal   

3.2.1 Relação de cargos   
3.2.2 Descrição de funções e perfil profissional a ser exigido para cada cargo   
3.2.3 Quadro de pessoal por função.   

5. Atribuição de pontos para a Seção 5 – Proposta de Plano de Gestão e Controle Operacional 

A proposta de plano de gestão e controle operacional será avaliada de acordo com a documentação 
do sistema de controle operacional a ser empregado. 

Para cada uma das funções do sistema será atribuído o conceito “apresentado” ou “não 
apresentado”. 

A descrição do sistema com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 

Tabela 6: Relação de quesitos a serem avaliados quanto ao plano de gestão e controle operacional 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

1 Apresentação de documentação da proposta de sistema que realize a função de 
planejamento da operação com a emissão de escalas de serviço 

  

2 Apresentação de documentação da proposta de sistema que realize a função de 
controle de viagens realizadas e comparação com as viagens programadas 

  

3 Apresentação de documentação da proposta de sistema que realize a função de 
controle dos dados operacionais e de demanda 

  

4 Apresentação de documentação da proposta de sistema que realize a função de 
controle da operação, incluindo horas trabalhadas pelos motoristas 

  

5 Apresentação de documentação da proposta de sistema que realize a função de 
cadastro e controle da frota 

  

 

6 - Atribuição de pontos para a Seção 6– Proposta de Plano de Mobilização 

A avaliação relativa à proposta de plano de mobilização será realizada através de critérios 
objetivos. 

6.1. Prazo de início de operação 

O item “1. Prazo de início de operação” será avaliado considerando a declaração de prazo de início 
de operação, sendo considerado como “apresentado” a metodologia que apresente o prazo de 
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acordo com o valor limite definido no Edital e “não apresentado” a metodologia que não conste 
este prazo, ou ele seja superior ao prazo máximo do Edital. 

6.2. Demais componentes do plano de mobilização 

Para cada um dos demais subitens que compõem os textos a serem apresentados será atribuído o 
conceito “apresentado” ou “não apresentado”. Para o conceito “apresentado” será atribuída a 
pontuação máxima do subitem conforme tabela abaixo e para o conceito “não apresentado” será 
atribuída pontuação zero. 

Os textos e informações com conteúdo dissociado da abordagem requerida no objeto do subitem 
ou com erros evidentes e objetivamente comprovados ensejarão à aplicação do conceito “não 
apresentado”. 

Tabela 7: Relação de quesitos a serem avaliados quanto ao plano de mobilização proposto 

Subitem avaliado Apresentado Não 
apresentado 

2 Estudo de áreas para garagem(ns)   
2.1 Macrolocalização   
2.2 Justificativas   
3 Descrição das atividades necessárias para a implantação da garagem   
4 Informações sobre a frota a ser empregada   

5 Descrição das atividades necessárias para a mobilização dos recursos 
humanos 

  

6 Descrição das atividades que serão realizadas para a implantação do Sistema 
de Arrecadação Automática de Tarifas 

  

7 Descrição das atividades que serão realizadas para a implantação do Sistema 
de Monitoramento 

  

 

7 - Atribuição de pontos para a Seção 7 – Proposta de aproveitamento da mão-de-obra atualmente 
empregada no serviço de transporte coletivo urbano no Município 

Este item será avaliado considerando a declaração apresentada pela licitante com o percentual de 
mão de obra atualmente empregada no serviço de transporte coletivo urbano no Município que 
pretende contratar para o início de operação.  

Caso não seja realizada a declaração ou esta seja em percentual inferior a 80%, a metodologia de 
execução dos serviços será considerada como “não apresentado”. 

8 – Critério final de aceitação da proposta de Metodologia de Execução dos Serviços 

Para ser considerada como aceita, a Metodologia de Execução dos Serviços deverá apresentar no 
máximo 7 quesitos (10% do total de quesitos) como avaliados como “Não Apresentado”, desde 
que não sejam quesitos obrigatórios. 
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São quesitos obrigatórios, cuja avaliação como “Não Apresentado” implicará a rejeição da 
Metodologia de Execução dos Serviços, os seguintes: 

Da Seção 2 – Proposta de adequação da rede de transporte, itens: 
1.3. Tabela com a relação de linhas proposta 
1.4. Memória de cálculo do carregamento da demanda das linhas propostas para a hora 

pico da manhã e tarde 
1.5. Memória de cálculo do dimensionamento da oferta para cada faixa horária de dia útil 
2. Ficha de dados operacionais de cada linha proposta 
3. Mapa com a rede proposta 

Da Seção 3 – Proposta de adequação dos pontos de parada, itens: 

1.1. Descrição dos levantamentos de informações realizadas 
1.2. Tabela com a relação de pontos de parada propostos 
1.3. Estimativa dos investimentos requeridos 
2. Mapa da cidade de Itaquaquecetuba com a localização dos pontos de parada atuais 

(levantados) e propostos 

Da Seção 6 – Proposta de Plano de Mobilização, item: 

1. Prazo para início de operação 

Da Seção 7 – Proposta de Aproveitamento da Mão de Obra atualmente empregada no Serviço de 
Transporte Coletivo, item: 

1. Declaração de aproveitamento de mão de obra 
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