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Introdução 

Esse relatório está dividido em duas partes: a primeira descreve as atividades relativas 

à criação de ferramenta interativa para a comunicação dos dados de mobilidade do 

município de São José dos Campos. 

Na segunda parte são detalhadas as atividades de suporte prestado pelo Centro de 

Política e Economia do Setor Público (CEPESP) da FGV à Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos durante o processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019, de 

contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado em auditoria, 

para verificação independente dos contratos de concessão do serviço de transporte 

público coletivo de passageiros por ônibus, bem como, auditoria dos dados informados 

pelas empresas ao Município de São José dos Campos. O escopo do CEPESP-FGV 

nesse processo foi auxiliar a Prefeitura na avaliação da qualificação técnica das 

participantes, de acordo com termos estabelecidos em edital. 

 

  



Produto 16: Relatório de Acompanhamento 1 

 

      Mobilidade do futuro: um modelo disruptivo para São José dos Campos   4 

1. Aplicação  

Em reunião com a SEMOB/SJC houve consenso sobre a necessidade de criar uma 

visualização dos dados de transporte público que fosse de fácil utilização pela população. 

O site da Prefeitura de São José dos Campos possui muitas informações disponíveis 

para os cidadãos, mas o fato da maior parte dessas estarem em relatório PDF dificulta a 

atratividade para o consumo da população. Assim, decidiu-se incluir no projeto uma 

frente que trabalhe para dar certo dinamismo aos dados apresentados em PDFs, tanto 

para dados que já existem no portal da Prefeitura, quanto para novos dados que serão 

gerados ao longo desse projeto. 

A equipe da FGV iniciou, então, a construção de um aplicativo na ferramenta Shiny, da 

linguagem de programação R. Essa ferramenta permite a criação de portais interativos 

em código aberto. Todos os códigos e as bases de dados usados na aplicação criada 

pela FGV estão disponíveis no portal GitHub, no link 

https://github.com/rebecacarvalho/suasaojose. 

A primeira fase da aplicação foi dedicada a traduzir para um formato interativo alguns 

dos dados disponíveis no Atlas da OD 

(https://www.sjc.sp.gov.br/media/56152/atlas_origem_destino_baixa_res.pdf) e no 

Censo 2010. Para que a população possa entender melhor o projeto de reestruturação 

do sistema de transporte público é necessário que saiba como a mobilidade era antes 

das mudanças. Nesse sentido, a Pesquisa OD se mostra fundamental para o início da 

aproximação das pessoas com os dados de mobilidade da cidade.  

O portal pode ser acessado em https://cepesp.shinyapps.io/suasaojose/. A equipe da 

FGV solicitou à SEMOB que hospede a aplicação no site criado especificamente para o 

projeto de reestruturação do transporte público da cidade, mas no momento isso ainda 

não foi feito. 

A aplicação foi dividida em 2 páginas, sendo que a primeira faz uma caracterização do 

município e a segunda traz os dados de transporte da pesquisa OD.   

 
Figura 1: índice da aplicação 

Fonte e elaboração próprias.

https://github.com/rebecacarvalho/suasaojose
https://www.sjc.sp.gov.br/media/56152/atlas_origem_destino_baixa_res.pdf
https://cepesp.shinyapps.io/suasaojose/
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A página de Caracterização do Município está conforme a figura abaixo. 

 

Figura 2: Aplicação - página de caracterização do município 

Fonte e elaboração próprias. 
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A página de Transportes está conforme a figura abaixo. 

 

Figura 3: Aplicação - página sobre transporte 

Fonte e elaboração próprias
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2. Avaliação da Proposta Técnica 

Para demonstrar capacidade técnica, aptidão e conhecimento para a execução do objeto 

no Termo de Referência do edital, as participantes Deloitte Touche Tohmatsu 

Consultores Ltda e Maciel Consultores S/S Ltda apresentaram proposta técnica 

contendo: 

I. Plano Técnico 1 – Equipe de Projeto (PT1), composto por requisitos obrigatórios (PT1-A) 

e requisitos a serem considerados para efeito de pontuação, que são classificatórios 

(PT1-B). 

II. Plano Técnico 2 – Experiência da empresa (PT2), composto por requisitos obrigatórios 

(PT2-A) e requisitos a serem considerados para efeito de pontuação, que são 

classificatórios (PT2-B). 

Para efeito de pontuação foram considerados 1 (um) dia igual a 8 (oito) horas, 1 (uma) 

semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês igual a 176 (cento e setenta e seis) 

horas, conforme termos do edital. 

A Nota Técnica das licitantes foi calculada com base nos fatores de pontuação descritos 

no edital, e resultado do somatório das notas PT1-B e PT2-B: 

𝑁𝑇 = 𝑃𝑇1𝐵 + 𝑃𝑇2𝐵 

Onde: 

𝑁𝑇 é a Nota Técnica da empresa licitante; 

𝑃𝑇1𝐵 é a Nota Técnica obtida no Plano Técnico 1B – Requisitos 

Classificatórios da experiência dos membros da Equipe Mínima de Projeto, 

que serão detalhados a seguir; 

𝑃𝑇2𝐵 é a Nota Técnica obtida no Plano Técnico 2B – Requisitos 

Classificatórios da experiência da empresa licitante, que serão detalhados a 

seguir. 
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2.1 Avaliação da Proposta Técnica| Equipe de Projeto (PT1) 

As participantes do processo atenderam a todos os requisitos obrigatórios mínimos (PT1-

A) exigidos nos termos do edital, quais sejam: 

• Currículos dos membros da equipe mínima de projeto, com identificação do profissional, 

formação acadêmica (conforme requisitos descritos no item 8.4), detalhamento, de 

forma clara e precisa, da experiência anterior do profissional nas áreas de 

conhecimento mencionadas. 

• Comprovação de conclusão de curso ou Diploma que comprove a formação acadêmica 

indicada no currículo de cada profissional, respeitando-se o disposto no item 8.4., em 

curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) ou equivalente quando se tratar 

de curso realizado no exterior. 

• Comprovação da experiência profissional que deverá ser feita através de Atestado(s) de 

Capacidade Técnica emitido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, 

Contrato de Prestação de Serviços, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 

ou documento equivalente. 

Com relação aos requisitos classificatórios considerados para efeito de pontuação da 

equipe mínima de projeto (PT1-B), relativos aos seus domínios específicos, foi 

considerada pontuação definida nos termos do edital para cada categoria de profissional 

exigida na equipe, que deveria ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais: 

• 1 (um) Gerente do Projeto, com experiência em gerenciamento de projetos de auditoria 

ou verificação independente, com formação superior em Administração de Empresas, 

Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia; 

• 1 (um) profissional com experiência em auditoria ou verificação independente de 

concessões de serviços públicos, com formação superior em Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia; 

• 1 (um) profissional de nível superior com experiência em estudo de Viabilidade 

Econômico-financeira; 

• 1 (um) profissional de nível superior com experiência em projetos de Transporte Público 

Coletivo Urbano; 

• 1 (um) profissional de nível superior com experiência em Regulação Econômica; 

• 1 (um) profissional com experiência em Auditoria de Sistemas e Segurança da 

Informação, com formação superior em Ciência da Computação ou Análise de Sistema. 

A pontuação de todos os profissionais levou em consideração critérios de titulação e 

experiência profissional. 

Para o gerente de projeto, a pontuação relativa à titulação considerou a estrutura de 

pontos da tabela 1, sendo 1 (um) ponto a pontuação mínima e 3 (três) pontos a 

pontuação máxima. 
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Tabela 1 - Pontuação para a titulação do gerente de projeto 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de gerente de projeto pelas participantes 

do processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação 

para a titulação: 

Tabela 2 - Pontuação para a titulação do gerente de projeto – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 1,0 1,0 

2 0,0 1,0 

3 0,0 0,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o gerente de projeto, a pontuação relativa à experiência profissional considerou a 

estrutura de pontos da tabela 3, até o limite de 20 (vinte) pontos, não sendo admitida a 

apresentação de profissional que não atingisse ao menos a pontuação mínima em cada 

item da experiência profissional. 

Tabela 3 - Pontuação para a experiência profissional do gerente de projeto 

 

Fonte e elaboração: edital. 
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Para fins de comprovação da experiência em horas de gerenciamento foi admitido o 

somatório de horas de atuação do Gerente de Projeto, em diversos projetos, desde que, 

individualmente, cada projeto fosse igual ou superior a 1.000 horas. 

Para os itens 2 e 3 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 

(seis) meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início 

da execução. 

Os profissionais apresentados para a função de gerente de projeto pelas participantes 

do processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação 

para a experiência profissional: 

Tabela 4 - Pontuação para a experiência profissional do gerente de projeto – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 3,0 10,0 

2 5,0 1,0 

3 2,0 2,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em auditoria ou verificação independente em 

concessões do serviço público, a pontuação relativa à titulação considerou a estrutura 

de pontos da tabela 5, sendo 0,50 (cinquenta centésimos) de ponto a pontuação mínima 

e 3 (três) pontos a pontuação máxima. 

Tabela 5 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em auditoria ou verificação 

independente em concessões do serviço público 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

auditoria ou verificação independente em concessões do serviço público pelas 

participantes do processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte 

pontuação para a titulação: 
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Tabela 6 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em auditoria ou verificação 

independente em concessões do serviço público – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,5 

2 0,0 0,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em auditoria ou verificação independente em 

concessões do serviço público, a pontuação relativa à experiência profissional 

considerou a estrutura de pontos da tabela 7, até o limite de 9 (nove) pontos, não sendo 

admitida a apresentação de profissional que não atingisse ao menos a pontuação mínima 

em cada item da experiência profissional. 

Tabela 7 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em auditoria 

ou verificação independente em concessões do serviço público 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Para o item 1 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 (seis) 

meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início da 

execução. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

auditoria ou verificação independente em concessões do serviço público pelas 

participantes do processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte 

pontuação para a experiência profissional: 

Tabela 8 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em auditoria 

ou verificação independente em concessões do serviço público – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 1,0 1,0 

2 1,0 3,0 

Fonte e elaboração próprias. 
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Para o profissional com experiência em estudos de viabilidade econômico-financeira, a 

pontuação relativa à titulação considerou a estrutura de pontos da tabela 9, sendo 1 (um) 

ponto a pontuação mínima e 3 (três) pontos a pontuação máxima. 

Tabela 9 - Pontuação para a titulação profissional do profissional com experiência em estudos de 

viabilidade econômico-financeira 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em estudos 

de viabilidade econômico-financeira pelas participantes do processo de Concorrência 

Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a titulação: 

Tabela 10 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em estudos de viabilidade 

econômico-financeira – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,5 

2 0,0 0,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em estudos de viabilidade econômico-financeira, a 

pontuação relativa à experiência profissional considerou a estrutura de pontos da tabela 

11, até o limite de 7 (nove) pontos, não sendo admitida a apresentação de profissional 

que não atingisse ao menos a pontuação mínima em cada item da experiência 

profissional. 
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Tabela 11 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

estudos de viabilidade econômico-financeira 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Para o item 1 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 (seis) 

meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início da 

execução. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em estudos 

de viabilidade econômico-financeira pelas participantes do processo de Concorrência 

Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a experiência profissional: 

Tabela 12 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

estudos de viabilidade econômico-financeira – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 2,0 0,5 

2 2,0 0,5 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em projetos de transporte público urbano, a 

pontuação relativa à titulação considerou a estrutura de pontos da tabela 13, sendo 0,50 

(cinquenta centésimos) de ponto a pontuação mínima e 3 (três) pontos a pontuação 

máxima. 
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Tabela 13 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em projetos de transporte 

público urbano 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em projetos 

de transporte público urbano pelas participantes do processo de Concorrência Pública 

006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a titulação: 

Tabela 14 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em projetos de transporte 

público urbano – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,5 

2 0,0 0,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em projetos de transporte público urbano, a 

pontuação relativa à experiência profissional considerou a estrutura de pontos da tabela 

15, até o limite de 7 (nove) pontos, não sendo admitida a apresentação de profissional 

que não atingisse ao menos a pontuação mínima em cada item da experiência 

profissional. 
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Tabela 15 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

projetos de transporte público urbano 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Para o item 1 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 (seis) 

meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início da 

execução. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em projetos 

de transporte público urbano pelas participantes do processo de Concorrência Pública 

006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a experiência profissional: 

Tabela 16 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

projetos de transporte público urbano – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 1,0 

2 0,5 2,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em regulação econômica, a pontuação relativa à 

titulação considerou a estrutura de pontos da tabela 17, sendo 0,50 (cinquenta 

centésimos) de ponto a pontuação mínima e 3 (três) pontos a pontuação máxima. 
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Tabela 17 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em regulação econômica 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

regulação econômica pelas participantes do processo de Concorrência Pública 

006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a titulação: 

Tabela 18 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em regulação econômica – 

participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,0 

2 0,0 1,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em regulação econômica, a pontuação relativa à 

experiência profissional considerou a estrutura de pontos da tabela 19, até o limite de 7 

(nove) pontos, não sendo admitida a apresentação de profissional que não atingisse ao 

menos a pontuação mínima em cada item da experiência profissional. 

Tabela 19 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

regulação econômica 

 

Fonte e elaboração: edital. 
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Para o item 1 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 (seis) 

meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início da 

execução. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

regulação econômica pelas participantes do processo de Concorrência Pública 

006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a experiência profissional: 

Tabela 20 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

regulação econômica – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,5 

2 0,5 2,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em auditoria de sistemas de TI e segurança da 

informação, a pontuação relativa à titulação considerou a estrutura de pontos da tabela 

21, sendo 0,50 (cinquenta centésimos) de ponto a pontuação mínima e 3 (três) pontos a 

pontuação máxima. 

Tabela 21 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em auditoria de sistemas 

de TI e segurança da informação 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

auditoria de sistemas de TI e segurança da informação pelas participantes do processo 

de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a titulação: 

Tabela 22 - Pontuação para a titulação do profissional com experiência em auditoria de sistemas 

de TI e segurança da informação – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 0,5 0,5 

2 0,0 0,0 
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Fonte e elaboração próprias. 

Para o profissional com experiência em auditoria de sistemas de TI e segurança da 

informação, a pontuação relativa à experiência profissional considerou a estrutura de 

pontos da tabela 23, até o limite de 7 (nove) pontos, não sendo admitida a apresentação 

de profissional que não atingisse ao menos a pontuação mínima em cada item da 

experiência profissional. 

Tabela 23 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

auditoria de sistemas de TI e segurança da informação 

 

Fonte e elaboração: edital. 

Para o item 1 foram considerados projetos finalizados com duração mínima de 6 (seis) 

meses completos, ou, se em andamento, tendo decorrido 6 (seis) meses do início da 

execução. 

Os profissionais apresentados para a função de profissional com experiência em 

auditoria de sistemas de TI e segurança da informação pelas participantes do processo 

de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 tiveram a seguinte pontuação para a 

experiência profissional: 

Tabela 24 - Pontuação para a experiência profissional do profissional com experiência em 

auditoria de sistemas de TI e segurança da informação – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 1,0 0,5 

2 2,0 2,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Com isso, as participantes atingiram as seguintes notas com relação à qualificação 

técnica da equipe de projeto (PT1): 
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Tabela 25 - Pontuação para qualificação técnica da equipe de projeto (PT1) – participantes 

 

Fonte e elaboração próprias. 

2.2  Avaliação da Proposta Técnica| Experiência da Empresa (PT2) 

As participantes do processo atenderam a todos os requisitos obrigatórios mínimos (PT2-

A) exigidos nos termos do edital, quais sejam: 

▪ Apresentação de Relatório Técnico com a Metodologia de Execução dos serviços, de 

acordo com o constante no Termo de Referência; 

▪ Apresentação de sugestões de sistemática de execução dos serviços, contendo 

indicações de melhorias no escopo apresentado, onde e se considerava pertinente. 

Com relação aos requisitos classificatórios considerados para efeito de pontuação 

experiência da empresa, foi considerada pontuação definida nos termos do edital para a 

experiência operacional e para a experiência técnica da empresa (PT2-B). 

Para a experiência operacional da empresa, a pontuação era cumulativa até o limite de 

29 (vinte e nove) pontos, conforme tabela 26 a seguir.  

Tabela 26 - Pontuação para a experiência operacional da empresa 

Deloitte Maciel

8.2. Qualificação técnica

PT1. Equipe de projeto

PT1-A. Requisitos obrigatórios ok ok

currículo dos membros da equipe mínima de projeto ok ok

comprovação de conclusão de curso ou diploma de cada profissional ok ok

comprovação da experiência profissional ok ok

PT1-B. Requisitos classificatórios - pontuação final 24,5 31,0

i. pontuação do gerente de projeto 11,0 15,0

ii. pontuação do profissional com experiência em auditoria em concessões do serviço público 2,5 4,5

iii. pontuação do profissional com experiência em estudos de viabilidade econômico-financeira 4,5 1,5

iv. pontuação do profissional com experiência em projetos de transporte público urbano 1,5 3,5

v. pontuação do profissional com experiência em regulação econômica 1,5 3,5

vi. pontuação do profissional com experiência em auditoria de sistemas de TI e segurança da inf. 3,5 3,0
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Fonte e elaboração: edital. 

 

Caso 1 (um) atestado contemplasse mais de uma experiência operacional, era 

considerada aquela correspondente à maior pontuação, ou seja, a empresa só teria um 

item pontuado por atestado apresentado. 

Os atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas participantes do 

processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 para a comprovação de experiência 

operacional das empresas tiveram a seguinte pontuação: 

Tabela 27 - Pontuação para a experiência operacional da empresa – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 10,0 60,0 

2 8,0 16,0 

3 0,0 30,0 

Total 18,0 29,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Para a experiência técnica da empresa, a pontuação era cumulativa até o limite de 10 

(dez) pontos, conforme tabela 28 a seguir.  

Tabela 28 - Pontuação para a experiência técnica da empresa 
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Fonte e elaboração: edital. 

Os atestados de capacidade técnica apresentados pelas empresas participantes do 

processo de Concorrência Pública 006/SGAF/2019 para a comprovação de experiência 

técnica das empresas tiveram a seguinte pontuação: 

 

Tabela 29 - Pontuação para a experiência técnica da empresa – participantes 

Item Deloitte Maciel 

1 4,0 0,0 

2 4,0 0,0 

3 8,0 4,0 

4 3,0 3,0 

5 2,0 8,0 

Total 10,0 10,0 

Fonte e elaboração próprias. 

Com isso, as participantes atingiram as seguintes notas com relação à qualificação 

técnica da experiência da empresa (PT2): 

Tabela 30 - Pontuação para qualificação técnica da experiência da empresa (PT2) – participantes 

 

Fonte e elaboração próprias. 

Deloitte Maciel

8.2. Qualificação técnica

PT2. Experiência da empresa

PT2-A. Requisitos obrigatórios ok ok

relatório técnico com metodologia de execução dos serviços ok ok

PT2-B. Requisitos classificatórios - pontuação final 28,0 39,0

a) experiência operacional 18,0 29,0

b) experiência técnica 10,0 10,0
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3. Anexos 

3.1 Detalhamento dos cálculos para qualificação técnica da 

participante Deloitte 

Equipe de Projeto (PT1) – comprovação de titulação: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 693] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 879] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1034] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1253] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1283] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1337] 

 

 

 

Equipe de Projeto (PT1) – comprovação de experiência: 

Gerente do projeto: Eduardo de Oliveira - Contador

- Possui cetificado PMP ou MBA na área de atuação sim

Possui mestrado na área de atuação (strictu sensu) não

Possui doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em auditoria: Ricardo Santos Teixeira - Economista

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em estudo de viabilidade econômico-financeira: Eliana de Fátima Silva Nunes Tempesta - Economista

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em projetos de transporte público coletivo urbano: Fábio Monteiro - Engenheiro Mecânico

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em regulação econômica: Felipe Milicio de Souza Silva - Engenheiro Mecânico

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em auditoria de sistemas e segurança da informação: Eder de Abreu - Sistemas de Informação

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 693] 

 

 

 

 

 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 879] 

 

Gerente do projeto: Eduardo de Oliveira - Contador

 - ExperIência comprovada em horas de gerenciamento de projetos

- Experiência comprovada utilizando o método PMBOK (nro de projetos)

- Experiência comprovada em auditoria ou verificação independente

- Projeto possui pelo menos 6 meses de duração

ARSAL Furnas CESP On Time Eletrobras Banco do Brasil

662,93                    80,00                      353,57                    88,00                      -                          -                          

1,00                        -                          -                          -                          -                          -                          

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

sim sim sim não não não

ALL Petrobrás Eletrocar IICA Eletrocar Eletrobras

58,67                      120,42                    10,00                      352,00                    199,33                    320,00                    

-                          1,00                        1,00                        1,00                        -                          1,00                        

-                          1,00                        1,00                        1,00                        -                          1,00                        

não sim sim sim sim não

SAAB Vale CEEE - Transmissão CEEE - Geração Eletrobras ADASA

20,00                      200,00                    20,00                      20,00                      10,00                      936,00                    

-                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

1,00                        -                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

não não sim sim sim sim

CEB Distribuição DME Distribuição ARESC DME Distribuição

833,33                    20,00                      538,50                    10,00                      

-                          1,00                        1,00                        1,00                        

1,00                        1,00                        -                          1,00                        

sim sim sim sim

Total Pontuação

4.852,75                 3,00                   

11,00                      5,00                   

13,00                      2,00                   

-                     

Profissional com experiência em auditoria: Ricardo Santos Teixeira - Economista

- Experiência comprovada em auditoria ou verificação independente em concessão de serviço público  (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em auditoria ou verificação independente em concessão de serviço público
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 1034] 

 

 

 

 

 

ARSAL Promata Intern. Travessias Câmara de Salvador CELPA TV S. Francisco

1,00                        -                          -                          1,00                        -                          -                          

0,50                        -                          0,17                        0,50                        0,12                        0,08                        

SEBRAE Câmara de Salvador Cristal Pigmentos COPASA Prodal Saúde Prodal Saúde

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        -                          1,00                        

0,50                        0,50                        0,57                        1,04                        0,09                        1,00                        

Hospital S. Rafael Hospital S. Rafael Hospital S. Rafael Eletrobras Gevan Transp. Banco do NE

1,00                        -                          -                          -                          -                          -                          

0,67                        0,17                        0,25                        0,33                        0,17                        -                          

Compesa Banco do NE SETPS SEPLAN KRUPP Metalurgica Embasa

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          0,33                        -                          -                          

Total Pontuação

8,00                        1,00                   

6,99                        1,00                   

Profissional com experiência em estudo de viabilidade econômico-financeira: Eliana de Fátima Silva Nunes Tempesta - Economista

- Experiência comprovada em estudos de viabilidade econômico-financeira (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em estudos de viabilidade econômico-financeira

ARSAL Gol Linhas Aéreas AGENERSA CEE - Dist. DMED Distribuição AGENERSA

1,00                        -                          -                          -                          -                          -                          

0,50                        -                          -                          0,29                        -                          -                          

VALEC Iguaçu Dist. Energia DAEB Eletrocar AGENERSA Eletrocar

-                          -                          1,00                        -                          1,00                        1,00                        

0,17                        -                          0,50                        -                          1,08                        0,83                        

Eletrobras CEB Distribuição ADASA ARESC CEB Distribuição Eletrobras

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

2,00                        1,33                        0,83                        1,00                        1,33                        0,90                        

ADASA Eletrobras CEEE Dist. CEEE - GT Vale Iguaçu Dist

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        -                          -                          

1,42                        3,50                        1,42                        1,33                        0,36                        -                          
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 1253] 

 

 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1283] 

 

 

 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1337] 

 

Eletrocar Petrobrás

1,00                        1,00                        

0,83                        1,00                        

Total Pontuação

16,00                      2,00                   

20,64                      2,00                   

Profissional com experiência em projetos de transporte público coletivo urbano: Fábio Monteiro - Engenheiro Mecânico

- Experiência comprovada em projetos de transporte publico urbano (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em projetos de transporte público urbano

ARSAL ALL Rioterp

1,00                        -                          1,00                        

0,50                        0,17                        0,50                        

Total Pontuação

2,00                        0,50

1,17                        0,50                   

Profissional com experiência em regulação econômica: Felipe Milicio de Souza Silva - Engenheiro Mecânico

- Experiência comprovada em regulação econômica (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em regulação econômica

ARSAL Alibra AngloGold J Mallucelli Prefeitura RJ Invepar

1,00                        -                          -                          -                          1,00                        1,00                        

0,50                        0,17                        0,42                        0,17                        0,75                        0,75                        

Cargil Odebrecht

1,00                        -                          

0,50                        0,13                        

Total Pontuação

4,00                        0,50

3,38                        0,50                   

Profissional com experiência em auditoria de sistemas e segurança da informação: Eder de Abreu - Sistemas de Informação

- Experiência comprovada em projetos de auditoria de sistemas de TI (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em projetos de auditoria de sistemas de TI
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Experiência da Empresa (PT2) – comprovação de experiência operacional: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1462] 

 

 

 

 

Experiência da Empresa (PT2) – comprovação de experiência técnica: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1486] 

Banco do Brasil Caramuru Carbocloro Dpaschoal Plano Editorial Protege

1,00                        -                          -                          -                          -                          1,00                        

0,92                        0,33                        0,08                        0,17                        0,18                        0,54                        

SABÓ Votorantim Papel Votorantim MetaisVotorantim ParticipaçõesVotorantim IndustrialVotorantim Invest. Industriais

-                          1,00                        -                          1,00                        -                          -                          

0,25                        0,62                        0,38                        3,00                        0,42                        0,42                        

Votorantim Votorantim Participações Vale Vale Itaú Governo MG

-                          1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        -                          

0,42                        8,00                        0,50                        1,67                        1,08                        0,14                        

Banco do Brasil Tribanco BicBanco Tesouro Nacional Matos Filho Adv

1,00                        1,00                        -                          -                          -                          

2,83                        0,50                        -                          0,47                        0,10                        

Total Pontuação

10,00                      1,00                   

23,01                      2,00                   

a) experiência operacional (tem que ser <=29 pontos, com máximo de 4 atestados por item)

em serviços de auditoria ou verificação independente em contratos de concessão de transporte coletivo urbano convencional por ônibus

em serviços de auditoria ou verificação independente em estudos, planos e projetos de concessão de serviços públicos

em serviços de auditoria ou verificação independente em contratos públicos

ARSAL 10

Prodal Saúde 8

Total Final

18,00                 

10,00                 

8,00                   

-                     18,00    
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b) experiência técnica (tem que ser <=10 pontos, com máximo de 4 atestados por item)

com notação Business Process Modeling Notatios (BPMN)

de estrutura ou monitoramento de gestão através de indicadores de desempenho

de estudo de viabilidade econômico-financeira

de auditoria ou verificação independente no setor de transporte de passageiros

de auditoria ou verificação independente de sistemas de TI ou Segurança da Informação

Petrobrás 1 Bradesco Seguros 2 Gafisa 1

MAN 1 Jaguar 2 Vale 1

Governo PI 2 Penido 2 Rioterp 2

ARSAL 3

Int Travessias 2 Camargo Correa 0 Banco Real 0

Roche 0 UFC 0 Sefaz PE 0

Petrobrás 0 Maxiforja 0 Prodal Saúde 0

Arsal 2

Hospital São Rafael 0 Vale 0

UFC 0 Devry 0 Vale 0

Sebrae 0 Sefaz RN 0 Banco Amazônia 0

Total Final

21,00                 

4,00                   

4,00                   

8,00                   

3,00                   

2,00                   10,00    
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3.2 Detalhamento dos cálculos para qualificação técnica da 

participante Maciel 

Equipe de Projeto (PT1) – comprovação de titulação: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1670] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1819] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1956] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1998] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 2104] 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 2152] 

 

Equipe de Projeto (PT1) – comprovação de experiência: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1670] 

 

Gerente do projeto: Luciano Gomes dos Santos - Contador

- Possui cetificadado PMP ou MBA na área de atuação sim

Possui mestrado na área de atuação (strictu sensu) sim

Possui doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em auditoria: Rosangela Pereira Peixoto - Contadora Usina Hid Queimado

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em estudo de viabilidade econômico-financeira: Eduardo da Silva Dias - Contador

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em projetos de transporte público coletivo urbano: Roger Maciel de Oliveira - Contador

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Profissional com experiência em regulação econômica: Leandro Antônio de Lemos - Economista

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) não

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) sim

Profissional com experiência em auditoria de sistemas e segurança da informação: Henrique Dejos Bordinhão - Cientista da computação

MBA com carga horária maior que 360 horas, relacionado à área de domínio/experiência profissional (latu sensu) sim

Possui mestrado/doutorado na área de atuação (strictu sensu) não

Gerente do projeto: Luciano Gomes dos Santos - Contador

 - ExperIência comprovada em horas de gerenciamento de projetos

- Experiência comprovada utilizando o método PMBOK (nro de projetos)

- Experiência Comprovada em auditoria ou verificação independente

- Projeto possui pelo menos 6 meses de duração
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 1819] 

 

 

 

 

BH Trans STM / SP Sicredi Metro SPTrans Infraero

802,27                    6.300,00                 51.109,00               458,00                    1.333,33                 384,00                    

1,00                        -                          -                          -                          -                          -                          

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

sim sim sim não sim não

Trensurb Casa da Moeda BADESC CESAMA IPT ABGF

200,00                    3.864,18                 420,00                    322,67                    80,00                      120,00                    

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

sim sim sim não sim sim

Usina Hid. Queimado SENAR - RS AFEAM ABDI SENAR

900,00                    50,00                      60,00                      165,00                    67,00                      

-                          -                          -                          -                          -                          

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        

sim sim sim sim sim

Total Pontuação

66.635,44        10,00         

1,00                 1,00           

14,00               2,00           

-            

Profissional com experiência em auditoria: Rosangela Pereira Peixoto - Contadora

- Experiência comprovada em auditoria ou verificação independente em concessão de serviço público  (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em auditoria ou verificação independente em concessão de serviço público

CEB Geração Usina Hid Queimado DMEI Eletrocar CIGÁs BahiaGás

-                          1,00                        -                          -                          -                          1,00                        

0,30                        3,70                        0,16                        0,05                        0,05                        1,98                        

AGEPISA SANESUL CAERD Cia Aguas de Joinvile Marumbi Costa Oeste

-                          1,00                        -                          1,00                        1,00                        -                          

0,05                        1,15                        0,02                        2,50                        0,56                        0,48                        

Eletrobras PBGás Copergás Potigás SCGÁS CEA

-                          1,00                        -                          -                          1,00                        -                          

0,33                        0,52                        0,46                        0,41                        0,62                        0,08                        
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 1956] 

 

 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 1998] 

 

 

 

 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 2104] 

 

CEEE CEEE

1,00                        1,00                        

0,86                        0,88                        

Total Pontuação

9,00                 1,00           

15,16               3,00           

Profissional com experiência em estudo de viabilidade econômico-financeira: Eduardo da Silva Dias - Contador

- Experiência comprovada em estudos de viabilidade econômico-financeira (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em estudos de viabilidade econômico-financeira

Sec Turismo SC STM SP

1,00                        1,00                        

0,79                        2,58                        

Total Pontuação

2,00                 0,50           

3,37                 0,50           

Profissional com experiência em projetos de transporte público coletivo urbano: Roger Maciel de Oliveira - Contador

- Experiência comprovada em projetos de transporte publico urbano (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em projetos de transporte público urbano

Prefeitura S Leopoldo MP SC Sec Seg São José STM SP Metrô SP Metrô SP

1,00                        -                          1,00                        1,00                        1,00                        -                          

1,00                        0,25                        1,00                        2,58                        2,00                        0,39                        

Metrô DF SP Trans TrensUrb ETCSBC CPTM

-                          1,00                        1,00                        -                          -                          

0,05                        4,21                        0,76                        0,25                        0,15                        

Total Pontuação

6,00                 1,00           

12,64               2,00           

Profissional com experiência em regulação econômica: Leandro Antônio de Lemos - Economista

- Experiência comprovada em regulação econômica (Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em regulação econômica
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[Processo 39211/2019 - Folha nº 2152] 

 

 

 

 

Experiência da Empresa (PT2) – comprovação de experiência operacional: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 2223] 

 

 

 

 

Job & Labor STM SP

1,00                        1,00                        

11,00                      2,58                        

Total Pontuação

2,00                 0,50

13,58               2,00           

Profissional com experiência em auditoria de sistemas e segurança da informação: Henrique Dejos Bordinhão - Cientista da computação

- Experiência comprovada em projetos de auditoria de sistemas de TI ( Prazo do Projeto > 6 meses)

- Experiência comprovada em projetos de auditoria de sistemas de TI

Casa da Moeda Terracap CRMV-DF CRMV-RS Alstom Governo SC

1,00                        1,00                        1,00                        1,00                        -                          -                          

5,00                        4,50                        1,00                        1,00                        0,17                        0,17                        

Total Pontuação

4,00                 0,50           

11,83               2,00           

a) experiência operacional (tem que ser <=29 pontos, com máximo de 4 atestados por item)

em serviços de auditoria ou verificação independente em contratos de concessão de transporte coletivo urbano convencional por ônibus

em serviços de auditoria ou verificação independente em estudos, planos e projetos de concessão de serviços públicos

em serviços de auditoria ou verificação independente em contratos públicos

Prefeitura BH 10 Pref. São Leopoldo 10 MP SC 10

STM SP 8 COCEL 8

CPTM 6 Metrô DF 18 Sefaz SP 6

Pref. São José - SP 20 Pref. São José - SC 10

Total Final

106,00       

60,00         

16,00         

30,00         29,00 



Produto 16: Relatório de Acompanhamento 1 

 

      Mobilidade do futuro: um modelo disruptivo para São José dos Campos   33 

 

Experiência da Empresa (PT2) – comprovação de experiência técnica: 

[Processo 39211/2019 - Folha nº 2274] 

 

 

 

 

 

 

b) experiência técnica (tem que ser <=10 pontos, com máximo de 4 atestados por item)

com notação Business Process Modeling Notatios (BPMN)

de estrutura ou monitoramento de gestão através de indicadores de desempenho

de estudo de viabilidade econômico-financeira

de auditoria ou verificação independente no setor de transporte de passageiros

de auditoria ou verificação independente de sistemas de TI ou Segurança da Informação

Governo SC 4

Governo SC 3

Porto Vitória 2 Alstom 2 CCEE 2

Porto de Imbituba 2 Gol 0

Total Final

15,00         

-            

-            

4,00           

3,00           

8,00           10,00 
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3.3 E-mail de envio da planilha com os cálculos para SEMOB 

 


