
Município de Caçapava
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,

Planejamento e Monitoramento Ambiental
Departamento de Licenciamento Gestão e Monitoramento Ambiental

Assunto: Processo n° 7032/2022
Tomada de Preço n° 014/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto
executivo e licenciamento ambiental do ribeirão Manuel Lito (FEHIDRO).

Prezados(as) Senhores(as)

Segue anexo a Avaliação das Propostas Técnicas das empresas: TCA
Soluções e Planejamento Ambiental LTDA - EPP e da Vallenge Consultoria
Projetos e Obras LTDA, com a pontuação aferida e sua respectiva justificativa.

Sendo só para o momento.

Rosaura F rr de Oliveira
- cretáriaA nta
EquipeTé ica

is

Rua Regente Feijó, 18 - Vila Santos - Caçapava - SP
CEP: 12.280-034 / Tel. (12) 36S2-9217 - E-mali: meio.ambiente@cacapava.sp.gov.br
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Comissão Permanente de Licitações (CPL)

Caçapava, 28 de novembro de 2022.
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Equipe Técnica



AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TECNICA
EMPRESA; VALLENGE CONSULTORIA PROJETOS E OBRAS LTDA

METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO Dos TRABALHOS (NT -1) PONTUAÇÃO
CONCEITO NT-1-a NT’l’b NT-1-c

NÃO ABORDADOIINACEITÁVEL
Nesta qualificação serão enquadrados os tens de avaliação para os quais a proponente (i)não apresentou as informações e proposições minimas requeridas. (ii)apresentou as informações e proposições
com talhas, erros ou omissões que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos: (ti) apresentou os conhecimentos necessános. mas em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de
Referência do Edital
INSUFICIENTE:
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informaç6es e proposições mlnimas requeridas, em conformidade com as condiç6es estabelecidas no 1 a 3 1 4 1 a 4
Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas contendo erros ou omissões que, embora não caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposições a
da proponente não satisfazem, adequadamente às expectativas minirnas quanto à qualidsde dos serviços que a proponente se propõe a prestar.
REGULAR:
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a proponente a presentou as informações e proposições minimas requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas
no Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas não apresentou proposições ou organização no sentido de propiciar um aperfeiçoamento perceptivel dos métodos de trabatno 4 a 6 5 a 7 5 a 10
ou um conhecimento diferencial dos problemas que spontem para melhorias em relação às condições minimas exigidas no edital, para a execução dos serviços objeto desta licitação; em resumo, serão
qualificados como regulares os tens de avaliação da Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as condições minimas exigidas.
BOM:
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informações e proposições minimas requeridas, em conformidade com as condições estsbelecidas no
Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mostrando no entanto, um conhecimento mais aprofundado do problema, dos respectivos projetos e das tarefas que está se propondo 7 a 10 8 a 11 II a 16
a realizar, apresentando evidência de que oferece condições de atuar com desempenho melhor do que o mínimo exigido pelo Edital, podendo colaborar signilicativamente para melhorias dos trabalhos,
como esperado.
ÓTIMO:
Serão enquadrados nesta quslificação os tens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informações e proposições além e acima das minimas requeridas e em conformidade com as
condições estabelecidas no Termo de Referõecia do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos 11 a 12 12a 15 17 a 22
licitados, com proposições de modtlcações de metodologia, de atuaçao conforme especificado, de apresentação ds resultados e de formas de organização que indiquem claramente uma substancial
melhora de qualidade nos serviços a serem executados, em relação às expectativas iniciais
EXCELENTE:
Serão enquadrados nesta qualificação os tens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informações e as proposições além e acima das minimas requeridas e em conformidade com as
condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica evidenciando, no entanto, além de conheomento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados 13 a 14 16 a 18 23 a 28
com os trabalhos licitados, mesmo que não explícitas no Edital, proposições de irlovaç6es, de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes. tanto no campo prático como no de conhecimentos teóricos,
para a execução dos serviços objeto desta Licitação, com proposições que assegurem estar sendo oferecido um serviço superior às expectativas iniciais da Autarquia, que propioarão à mesma aprimorar
seus procedimentos gerenciais.
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AVALIAÇÃO DA PROPOSTÃ TÉCNICA
EMPRESA: VALLENGE CONSULTORIA PROJETOS E OBRAS LTDA

CONCEITO NOTA
ITEM AVALIADO JUSTIFICATIVAAPLICADO APLICADA

No item proposto a licitante VALI,ENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS obteve nota ÓTIMO, ou seja, 12 (pontos) pontos doa 12 (doze) possiveis, por apresentar as
informações e proposições minimas requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas não
apresentou proposições ou organização no sentido de propiciar um aperfeiçoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um conhscimsnto diferencial dos problemas que apontem

NT-1-a:
Conhecimento das caracteristicas da bacia para melhorias em relação às condições minimas esigidas no edital, para a execução dos serviços objeto desta licitação, assim justificado:ÓTIMO 12 a) A Proposta no que se refere ao NT1 ‘a”, deverá demonstrar tecnicamente o conhecimento das caractertsticas da bacia hidrográfica do Rio Paralba do Sul e sua dinâmica e
hidrográtca do Rio Paralba do Sul e sua respectiaas sub-bacias, demonstrando conhecimento das caracteriaticas tisicas do municipio de CAÇAPAVA, com ênfase no sistema de drenagem e suas necessidades: Na página de
dinâmica e respectivas sub-bacias. 7 a 38 empresa apresenta ótima descrição da bacia hidrográfica com informações atuais e referenciadas. Os mapas apresentados não se encontram referenciados. Foram descritas de

forma satisfatória as sub-bacias. Apresentou caracterização geral do municipio, não exigido para o item. Apresentou relatório de visita técnica com informações atuais de 16 pontos
relacionados ao escopo licitado,
No item proposto a licitante VALLENCE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS obteve nota ÓTIMO, ou seja, 15 (quinze) pontos dos 15 (quinze) posstvels, por apresentar as

NT’I-b: informações e proposições minimas requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas no Teimo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas não
Metodologia e Programa de Trabalho apresentou proposições ou organização no sentido de propiciar um aperfeiçoamento percepttvet dos métodos de trabalho ou um conhecimento diferencial dos problemas que apontem
descrição sucinta de como serão para melhorias em relaçao ás condições minimas exigidas no edital, para a execução dos serviços objeto desta licitação, assim justificado: a) A Proposta no que se refere ao NTI ‘b’
desenvolvidas as atividades para cada deverá demonstrar tecnicamente Metodologia e Programa de Trabalho e deverá ainda apresentar descrição sucinta de como serão desenvolvidas as atividades para cada serviço
serviço previsto. com a estrutura ÓTIMO 15 previsto, com a estrutura técnico-operacionat proposta pela licitante, incluindo processos, técnicos. equipamentos e forma de apresentação dos produtos que serão entregues: Nas
técnico-operacionat proposta pela licitante, páginas 61 a 71 a licitante apresenta a metodologia e programa de trabalho completo. coeso e eficients, também apresenta descrição completa de todas as etapas, incluindo
incluindo processos, técnicos, equipamentos sequéncia de 32 atividades constantes das etapas. demonstrada em cronograma de execução e descr.çao detalhada de cada atividade, incluindo tuxograma de execução de
e forma de apresentação dos produtos que atividades. Apresenta nas páginas de 39 a 46 a metodologia para processo, técnicos e equipamentos e forma de apresentação doa produtos. A empresa prevé a aprovação doa
serão entregues produtos pelo agente financiador FEHIDRO reaponsável pela emissão de Parecer Técnico de Aprovação do Empreendimento.

NT-1-c: No item proposto a licitante VAt.LENGE CONSULTORtA, PROJETOS E OBRAS obteve nota EXCELENTE, ou seja, 28 (vinte e oito) pontos dos 28 (dezoito) possiveis. por apresentar
Descrição detalhada dos produtos a serem as informações e as Proposições além e acima das mlnimaa requeridas e em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital para elaboração da
gerados e entregues ao Prefeitura Municipal Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados coro os trabalhos ticitados, mesmo que não expltcitas no
de Caçapava. Deverá ser apresentado Edital, proposições de inovações, de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, tanto no campo prático como no de conhecimentos teóricos, assim justificado: A Pronosta no oue
fluxograma de execução das atividades. se refere ao NT lo” deverá demonstrar tecnicamente Descdráo detalhada do, c.’odutox a selam gerados e entreoues ao Prefeitura Munictoal de Cacaoava coesiderando o seguinte
definindo como a concorrente prevê aspecto~ a) Deverá ser apresentada a descrição detalhada dos produtos a serem gerados e entregues ao Prefeitura Municipal: Nas páginas de 50 a 55 a licitante descreva
equacionar a inter-relação entre as várias EXCELENTE 28 detalhadamente os produtos constantes do Termo de Referência.
atividades a serem desenvolvidas. Este a- Deverá ser apresentado tuxograma de execução das atividades, dennindo como a concorrente prevê equacionar a inter-relação entre as várias atividades a serem desenvolvidas.
fluxograma deverá ser coerente e suficiente Este fluxograma deverá ser coerente e suficiente em relação a metodologia e ao plano de trabalho como um todo. Deverá ser apresentada a atocação de equipe técnica por atividade e
em relação a metodologia e ao plano de recursos: Nas páginas 56 e 57 apresenta tuxograma que compreende as 32 atividades propostas, inter.retecionando cada uma delas. O tuxograma se mostra conciso e coerente cem
trabalho como um todo, Deverá ser o plano de trabalho proposto, apresentando fluxo de prazos, de execução de atividade e de entrega. Na página 60 apresenta Alocação de equipe técnica por atividade e por recurso
apresentada a alocação de equipe técnica mobilizado. Atendendo ao item como um todo.
por atividade e recursos

PONTUAÇÃO TOTAL 55

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (NT -2)
N”dã Quant.de PONTUAÇA PONTUAÇÃ

itene’ Características dos Serviços Atestados Pontos O O TOTAL

Elaboração de Projeto Báatco ou Executtvo de Bacias Htdrográficas inclutndo estudos para obtenção de ttcenctamento ambiental 2 10 1 5

Elaboração de Projeto Básico ou Executivo de Reservatórios de Detenção e ou Retenção em área urbana, incluindo estudos de obtenção de licenciamento ambiental, 2 10 2 lO
Elaboração de Projeto Básico ou Executivo de obras/serviços de Macrodrenagem em áreas urbanas (exceto Reservatórios de Detenção/Retenção), que incluam controle de cheias. 2 10 2 10

Elaboração de estudos geotécnicos para obras hidráulicas, 2 10 2 10

~ TOTAL: 8 40 - 35
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AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÈCNICA

mIncødeotas. ~IO5M

EMPRESA: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP

METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS (NT -1) PONTUAÇÃO

CONCEITO NT-1-a NT.1.b N1’-l-c

NÃO ABORDADOIINACEITÁVEL:
Nesta qualificação serão enquadrados os tens de avaliação para os quais a proponente’ (i)não apresentou as informações e proposições minimas requeridas; (ii)apresentou as informações e proposições com falhas, O O O
erros ou omissões que apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; (iii) epresentou os conhecimentos necessários, mas em desacordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital.
INSUFICIENTE:
Serão enquadrados nesta qualificação os Itens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informações e proposições rnlnimas requeridas, em conformidade com as condições es:abelecrdas no Termo de 1 4 1 4
Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas contendo erros ou omissões que, embora não caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposições da proponente não a a a
satisfazem, adequadamente, às espectat&as mlnimas quanto à qualidade dos serviços que a proponente se propõe a prestar
REGULAR:
Serão enquadrados nesta qualificação os tens de avaliação para os quais a proponente a presentou as informações e proposições minimas requeridas, em conrormidade com as condições estabelecidas no Termo de
Referëncia do Edital pala elaboração da Proposta Técnica, mas não apresentou proposições ou organização no sentido de propiciar um aperfeiçoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um conhecinnento 4 a 6 5 a 7 5 aio
diferencial dos problemas que apontem para meinorias em relação és condições mlnimaa exigidas no edital, para s execução dos serviços objeto desta licitação; em resumo, serão qualificados como regulares os tens
de avaliação da Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as condições mlnirnas exigidas
BOM:
Serão enquadrados nesta qualificação os ttens de avaliação para os quais a proponente apresentou as informações e proposições mlnirnas requeridas, em conformidade com as condições esabetecidaa no Termo de 7 ~ 6 ali 11 16
Referência do Editat para elaboração da Proposta Técnica, mostrando, no entanto um conhecimento mais aprofundado do problema, dos respectivos projetos e das tareias que está se propondo a realizar, a
apresentando evidência de que oferece condições de atuar com desempenho melhor do que o minimo exigido pelo Editei, podendo colaborar signilicalivamente para melhorias dos trabalhos, como esperado.
ÓTIMO:
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a proponente spresento.J as informações e proposições além e acima das minimas requeridas e em conformidade com as condições
estabelecidas no Termo de Referência do Edital psra elaboração da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento proftrndo e abrangente de Iodos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados, com li ai! 12 a 15 17 a 22
proposições de modificações de metodologia, de atuação conforme especilicado, de apresentação de resultados e de fonnas de organização que indiquem claramente uma substancial melhora de qualidade nos
serviços a serem executados. em relação ãs especlativas iniciais.
EXCELENTE:
Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a proponente apresentou as Informações e as proposições além e acima das minimas requeridas e em conformidade com as condições
estabelecidas no Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos 13 a 14 16 aiS 23a 28
licitados mesmo que não esplidtas no Edital, proposições de inovações, de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, tanto no campo prático como no de conhecimentos teóricos, pera a execu o dos serviços
objeto desta L citação, com proposições que assegurem estar sendo oferecido um serviço superior às expectativas iniciais da Autarquia, que propiciarão à mesma aprimorar seus procedenentos nciais.
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AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
EMPRESA: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP

‘TEM AVALIADO APLICADA JUSTIFICATIVA

No item proposto a lldtante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL obteve nata INSUFtCIENTE, ou seja. 1 (UM) ponto do 3 (TRES) possíveis, por não apreaentcn ao informações
e proposições mlninias requeridas, em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital para elaboração da Proposta Tecnica, mas não apresentou um
conhacimento diferencial doa problemas que apontem para melhorias em relação às condições mínimas exigidas no edital, para a execução dos serviços objeto desta licitação, assim

NT-1 -a: justificado:
Conhecimento das carecteristicas da bacia INSUFICIENTE 1 a) A Proposta no quase refere ao NTI “a”. deverá demonstrar tecnicamente o conhecimento das características da bacia hidrográfica do Rio Paralba dr Sul e sua dinâmica e respectivas
hidrográfico do Rio Paraíba do Sul e sua dinâmica sub-bacias, demonstrando conhecimento das características fisicas do município de CAÇAPAVA, com ênfase no sistema de drenagem e suas neceasidsdea: Na página de 2 a 16 tiá menção
e respectivas sub-bacias, da caracterização geral do município sem abordar as características da bacia hidrográtca do Rio Paraíba do Sul. A caracterização apresentada é concira e correta, porém não atende ao item

propoato. Apenas nas páginas de 17a lõdescrevede forma genérica a bacia hidrográfca do Rio Peraíba do Sul, não abordando os aspectos da sua dinâmica. Na página 19a 23 aborda o
conhecimento do Ribeirão Manuel Liso, objeto da presente licitação, porém não apresenta conhecimento das sub-bacias. Apresenta na página 22, menção aos pontos da Interferência, porém
reproduz integralmente do Plano Drenagem do Município de Caçapava, Não atendendo assim ao item como um todo.
No item proposto a licitante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBtENTAL obteve nota BOM. ou seja. 10 (dez) pontos dos 11 (onze) possieieie, por apresentar as informações e

NT-1-b: proposições mínimas requeridas, em conformidade cem as condições estabelecidas no Termo de Referéncia do Edilal para elaboração da Proposta Técnica, apresentando evidência de que
Metodotogia e Programa de Trabalho descrição oferece condições de atuar com desempenho melhor do que o mínimo oxigido pelo Edital, podendo colaborar signiscativamente para melhorias doa trabalhos, como esperado.
sucinta de como serêo desenvolvidas as a) A Proposta no que se refere ao NT1 b” deverá demonttrar tecnicamente Metodologia e Programa de Trabalho e deverá ainda apresentar detcrlção sucinta de como serão desenvoleidas as
atividades pera cada sersiço previsto, com a DOM 10 atividades para cada serviço previsto, com a estrutura técnico-operaoionat proposta pela licitante, incíuindo processos, técnicos, equipamentos a farsa de apresentação dos produtos que
estrutura técnico-operadonal proposta pela serão entregues: Nas páginas 25 a 30 foram reladonadas atividadaa coesas e perlinentes ao desenvolvimento do trabalho. No quadro 4 apresmita 13 atividades, porém descreve 12
licitante, induindo processos, técnicos, atividades, O lerdo não aborda como as alividsdes serão desenvolvidas para os produtos e serem entregues, apresenta apenas definição da ativicado, A lidtante apresenta os produtos
equipamentos e forma de apresentação dos PLANO DE TRASALHO e ESTUDOS AMBIENTAIS como atividade, mas não descreve as atividades destes produtos. Neste tépico não apresenta procetsos, técnicos e equipamentos na
produtos que serão entregues metodotogie das atividades propostas. Descreve na página 30 apenas relação de equipamentos. Na página 38 apresenta forma de apresentação e entrega dos produtos. Não hé menção

quanto as etapas previstas no Termo de Referéncia, Não atendendo assim ão item como um todo.
No item proposto a licitante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL obteve nota INSUFICIENTE. ou seja, 1 (um) pontos dos 4 (quatro) possíveis, por apresentar as informações e
proposições mlnimes requeridas, em conformidade com as condições estabetecidas no Termo de Referénda do Edital para elaboração da Proposta Técnica, mas conlendo erros ou omistões

NT-1-c: que. embora não caracterizem conhecimento insufciente doe assuntos, sugerem que as proposições da proponente não safisfasem, adequadamente, ás expectativas mínimas quanto á
Descrição detalhada dos produtos ã serem qualidade doa serviços que a proponente se propõe a prestar.
gerados e entregues ao Prefeitura Municipal de A Proposta no que se refere ao NT1 o” deverá demonstrar tecnicamente Descrição detalhada dos produtos a serem gerados e entregues ao Prefeitura Municipal de Caçapava, considerando o
Caçapsva. Deverá ser apresentado fuxograma seguinte aspecto:
de execução das atividadet, desnindo como a e) Deverá ser apresenteda a descrição detalhada dos produtos a serem gerados e entregues ao Prefeitura Municipal: Nas páginas de 30 a 38 e licitan’e replica o texto do termo de referénda
concorrente prevê equacionar a inter-relação INSUFICIENTE 1 para descrição dos produlos, prejudicando a avaliação como um todo. Não há como identificar no texto a descrição detalhada dos produtos de autoria da licitante.
entre as várias atividades e serem desenvotvidas, a- Deverá ser apresentado susograma de execução das atividades, defnindo como a concorrente prevê equacionar a inter-relação entre se várias atividades e serem desenvolvidas. Este
Este flurogrema deverá ser coerenle e suficiente tlutcograma deverá ser coerente e suficiente em relação a melodologia e ao plano de trabalho como um todo, Deverá ser apresentade e alocação de equipe técnica por atividade e recurace: Na
em relação a metodotogis e ão plano do trabalho página 41 apresenta fiuxograma soltem 7.5.11. O suxograma proposto apresenta 9 atividades das 13 propostas na página 25 da proposta técnica. O furograma não demonstra o suco de
como um todo Deverá ser apresentada a processo e prazos a serem adotados pele licitante na execução de etividades, aprovação de produtos, não atendendo sstim ao item como um todo No item 10 e 12 da proposta técnica
alocação de equipe técnica por atividede e apresenta respectivemente apenas lista de equipamentos e relação de equipe técnica, não abordando a alocação dessa equipe no trabalho como um todo, O edital determIna apresentação de
recursos alocação por etividade. Desta forma, a proposta técnica apresentadã não deixe claro queis profissionais estarão alocadoa para as atividades propoEas. Já os equipamentos disponíveis, a

proposta técnica não demonstra em quais atividades os recursos aprseentados serão atccados Assim. De recuraos são foram alocados por atividades, apenas uma lista de itens, nas
atendendo assim ao item como um todo

PONTUAÇÃO TOTAL 12

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (NT -2)
N~ de Quant, de PONTUAÇÃO

ttens - Características dos SerVIÇOS Atestados Porstz p0N’1’~M~0 TOTAL

Eleboreção de Projeto Básico ou Executivo de Bacias HIdrográficas incluindo estudos pare obtenção de licenciamento amblentel 2 10 2 10

Elaboração de Projeto Bésico ou Executivo de Reservatórios de Detenção e ou Retenção em área urbana, incluindo estudos de obtenção de licenciamento ambienfel, 2 10 2 10

Elaboração de Projeto Básico ou Executivo de obras/serviços de Mecrodrenagem em áreas urbenes (exceto Reservatórios de Detenção/Retenção), que incluem ccntrole de cheias. 2 10 2 10

Elaboração de estudos geotécnicos para obras hidráulicas, 2 10 2 10

~ TOTAL: 8 40 - 40


