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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Diretoria de Compras e Contratos

Anexo nº X - PARÂM. E CRIT. PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS/SEMAD/DICOC/2020

PROCESSO Nº 2240.01.0000315/2020-51

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

PROCESSO DE COMPRA 1371001 2/2020

ANEXO X - PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E PREÇO;
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, MODELO E PADRÕES

a) Considerações Básicas Cada proposta receberá notas de julgamento, conforme:

i) Uma Nota Técnica (NT), ob�da da documentação apresentada no Envelope nº 2 – “Proposta Técnica"-
60%.

ii) Uma Nota Financeira (NF), ob�da do Envelope nº 3 – “Proposta de Preços" – 40%.

 

A Nota Final da licitante será a soma dos dois valores anteriormente referidos, considerando para
obtenção da média ponderada o peso de 60% para a Nota Técnica e 40% para a Nota Financeira. Ao
serem calculados as notas e o resultado final previstos neste TR, os valores não inteiros serão
considerados até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, em todas as etapas do cálculo.

 

b) Critérios Para Avaliação Da Proposta Técnica

Experiência específica da proponente;

Proposta técnica propriamente dita;

Experiência e conhecimento específico da equipe.

A nota da Proposta Técnica será dada pelo somatório dos pontos atribuídos aos quesitos: NT = I + II + II

 

Critérios para julgamento das propostas técnicas:

ITEM PONTOS ATRIBUÍDOS AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PONTUAÇÃO MÁXIMA
I Experiência específica da proponente 10
II Proposta técnica propriamente dita 45
III Experiência e conhecimento específico da equipe 45

Total 100

 

I - Experiência Específica da Proponente

A Experiência específica da proponente será avaliada e pontuada de 0 (zero) a 10 (dez) com base nos
comprovantes de experiência apresentados, conforme descrito a seguir.
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PONTOS ATRIBUÍDOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiência específica da proponente 10

I- A comprovação da experiência da proponente, para fins de pontuação da proposta técnica, dar-se-á por
meio da apresentação de atos comprobatórios (atestados, cer�dões, declarações ou similares) de
execução de serviços referentes a execução dos serviços de diagnós�co socioambiental e técnico,
incluindo testes de vazão e limpeza de poços; análises laboratoriais �sico-químicas e bacteriológicas de
fontes hídricas; análises laboratoriais de solo; elaboração de projetos execu�vos de sistemas de
dessalinização. Os comprovantes de experiência poderão ser emi�dos por órgão ou en�dade pública ou
por empresas privadas.

II - Para cada comprovante apresentado será computado 1,5 (um, vírgula cinco) pontos, totalizando um
máximo de 6 (seis) pontos possíveis. Adicionalmente, dentre os 4 (quatro) comprovantes de experiência
considerados, aqueles que se referirem à execução dos serviços relacionados ao Programa Água Doce
(PAD), receberão 2 (dois) pontos de bonificação por comprovante, até um máximo de 4 (quatro) pontos.

Ter-se-á dessa forma, um máximo de 10 (dez) pontos assim computados:

- 4 (quatro) comprovantes de execução dos serviços de diagnós�co socioambiental e técnico, incluindo
testes de vazão e limpeza de poços; análises laboratoriais �sico-químicas e bacteriológicas de fontes
hídricas; análises laboratoriais de solo; elaboração de projetos execu�vos de sistemas de dessalinização

1,5 x 4 = 6,0 pontos

- até 2 (dois) comprovantes de experiência (dentre os 4 apresentados) rela�vos a execução dos serviços
de diagnós�co socioambiental e técnico, incluindo testes de vazão e limpeza de poços; análises
laboratoriais �sico-químicas e bacteriológicas de fontes hídricas; análises laboratoriais de solo;
elaboração de projetos execu�vos de sistemas de dessalinização

Total = 10 pontos

III - Os comprovantes serão analisados e pontuados de acordo com o seu conteúdo. Se num único
comprovante es�ver claro que trabalhos absolutamente dis�ntos e com a adequada complexidade,
�verem sido agrupados num mesmo documento, estes trabalhos poderão analisados e pontuados
individualmente.

IV - Orienta-se o número de 4 (quatro) comprovantes a serem apresentados pela proponente, cabendo-
lhe a seleção dos mesmos. O critério da análise dar-se-á pela ordem apresentada na proposta. Aqueles
que ultrapassarem esse limite serão desconsiderados.

 

II. Proposta Técnica Propriamente Dita

Na Proposta Técnica, a proponente deverá descrever com obje�vidade e síntese o conhecimento do
problema, a metodologia a ser adotada e o plano de trabalho para desenvolvimento dos serviços, que
serão avaliados e pontuados conforme indicado a seguir:

 

PONTOS ATRIBUÍDOS PONTUAÇÃO MÁXIMA
Conhecimento do problema 10

Metodologia 20
Plano de trabalho 15

Proposta técnica propriamente dita 45

 

I - Na descrição do “conhecimento do problema”, a proponente deverá evidenciar em sua proposta
técnica o conhecimento que possui da temá�ca de “ execução dos serviços de diagnós�co socioambiental
e técnico, incluindo testes de vazão e limpeza de poços; análises laboratoriais �sico-químicas e
bacteriológicas de fontes hídricas; análises laboratoriais de solo; elaboração de projetos execu�vos de
sistemas de dessalinização”. Este item não poderá exceder a 10 páginas, tamanho A4, fonte Arial 12,
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espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas, a proponente será punida com perda de
10% da pontuação definida para esse quesito, sendo que o excedente será desconsiderado.

II - Para a metodologia, a proponente deverá descrever: (I) a metodologia geral a ser empregada em
todas as etapas da Consultoria; (II) os procedimentos metodológicos específicos de que se valerá para a
entrega dos produtos descritos no item 1.3 “Produtos”; e (III) as etapas e subdivisões dos trabalhos e as
a�vidades que serão cumpridas. As descrições deverão considerar as respec�vas indicações constantes
do Termo de Referência. Este item não poderá exceder a 20 páginas, tamanho A4, fonte Arial 12,
espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas, a proponente será punida com perda de
10 % da pontuação definida para esse quesito, sendo que o excedente será desconsiderado.

III - O Plano de trabalho deverá apresentar uma descrição detalhada das a�vidades a serem cumpridas,
inclusive dos procedimentos metodológicos específicos a serem empregados e o seu encadeamento,
tudo em conformidade com as indicações do Termo de Referência. Este item não poderá exceder a 10
páginas, tamanho A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,5. Caso ocorra excedente no número de páginas
definido, a proponente será punida com perda de 10 % da pontuação desse quesito.

IV - Os Critérios de avaliação subdividem-se em temas que deverão ser abordados na proposta técnica e
serão avaliados separadamente, sendo atribuídas pontuações diferenciadas para cada um, conforme
explicitado no quadro a seguir:

Item Especificação Pontuação
 

Conhecimento do problema 
 

10

1 Conhecimento de estratégias de monitoramento da execução de projetos, programas
governamentais e cooperação técnica 3

2 Conhecimento de ferramentas de avaliação de monitoramento da execução de projetos,
programas governamentais e cooperação técnica 4

3 Obje�vidade e síntese 3
 

Metodologia
 

20

1 Diretrizes e estratégias metodológicas 12
2 Bibliografia u�lizada 8

 
Plano de Trabalho

 
15

1 Detalhamento das a�vidades 6
2 Programa de trabalho – alocação da equipe técnica por a�vidade e recursos mobilizados 6
3 Cronograma �sico de execução 3

 

III. Experiência da equipe técnica

A Licitante deverá apresentar a relação nominal dos profissionais de nível superior da Equipe principal,
com seus respec�vos currículos, acompanhados de autorização para sua inclusão na equipe técnica
proposta. As experiências citadas no currículo deverão ser acompanhadas das respec�vas comprovações
de experiência, devidamente assinados pela ins�tuição contratante, ou ainda através de acervo técnico
do conselho de classe. A Equipe Técnica deverá ser composta minimamente pelos profissionais
habilitados citados no item 11 e será pontuada através de comprovantes de experiência apresentados,
demonstrando a experiência com os temas apresentados neste TR, e formação do profissional, da
seguinte forma:

- Fator III.a (30 pontos): Serão computados 6,0 (dois) pontos por comprovação de experiência dos
integrantes da equipe não ultrapassando o total de 30 pontos. As comprovações de experiência deverão
ser originais ou cópias auten�cadas.



24/04/2020 SEI/GOVMG - 13538205 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15683553&infra… 4/6

 

Pontuação da experiência profissional da equipe (Fator III.a) - Pontuação Máxima: 30 pontos

Equipe Técnica Nota Nº máximo de comprovantes
Hidrogeólogo, engenheiro civil, ciências sociais, engenharia ambiental 6 5

 

- Fator III.b (15 pontos): A formação profissional é importante para a pontuação, sendo necessária
minimamente a formação nas áreas citadas neste TR. Especialização e pós-graduação nos temas
relacionados ao TR serão consideradas de acordo com o quadro 04.

 

Pontuação da Formação da equipe (Fator III.b) - Pontuação Máxima: 15 pontos

Equipe Técnica Especialização Mestrado Doutorado
Hidrogeólogo, engenheiro civil, ciências sociais, engenharia ambiental 6 6 3

 

Para fins de contabilização final dos pontos (até o limite de 15 pontos) serão somadas as notas ob�das
com a apresentação das �tulações (especialização e/ou mestrado e/ou doutorado). Caso seja
apresentado pelo concorrente mais de um �tulo por �po de �tulação, cada um deles será pontuado
separadamente, até o limite de 15 pontos.

 

DA PONTUAÇÃO GERAL DA PROPOSTA

 

i. Nota Técnica

A nota técnica considerará o somatório da pontuação alcançada em cada um dos fatores de avaliação,
sendo:

Fator I - Avaliação da Empresa

Fator II – Proposta Técnica

Fator III – Experiência da equipe técnica

Fator III.a – Experiência

Fator III.b – Formação acadêmica

NT = Total da pontuação dos Fatores I + Total da pontuação dos Fatores II + Total da pontuação do Fator

 

As propostas técnicas que não a�ngirem no mínimo 30,0 (trinta) pontos na NT serão desclassificadas.

 

ii. Nota da Proposta Financeira (NF)

A pontuação das propostas de preço das PROPONENTES classificadas na avaliação técnica será ob�da por
meio da fórmula:

 

NF = (Pm / Pn) x 100

 

Onde:

NF = Nota Financeira

Pm = Valor da Proposta de menor preço
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Pn = Preço da Proposta

 

iii. Nota classificatória final

A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das notas técnica e de
preço, de acordo com a seguinte fórmula:

 

Nota = NT x m + NF x n

Onde:

Nota = Nota Final

NT = Nota Técnica

NF= Nota Financeira

m = peso da NT = 0,6 (60%)

n = peso da NF = 0,4 (40%)

 

Será considerado vencedor o licitante que ob�ver a maior Nota Final.

Havendo empate, far-se-á a decisão mediante sorteio, observado o que dispõe o Art. 3º, parágrafo 2º, da
Lei Federal 8.666/93, republicada no Diário Oficial da União (DOU), em 06 de julho de 1994.

Todos os atos da presente licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas até a sua
abertura.

A Comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas de todas as sessões e elaborará os demonstra�vos
da apuração das propostas.

 

 

 

 

 

 

Parâmetros ra�ficados pela Autoridade Competente:

 

RODRIGO GONÇALVES FRANCO

Subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento

Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Masp: 1483649-8

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gonçalves Franco, Subsecretário, em
24/04/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13538205
e o código CRC 81A83ED7.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 2240.01.0000315/2020-51 SEI nº 13538205


