
 

 

  

Serviço Público Estadual 

Secretaria de Estado das Cidades 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem 
 

 

p. 1/13 

 

ANEXO 9 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

 

OBJETO: "Projeto básico de Engenharia Rodoviário para melhorias físicas e 

operacionais destinado à recuperação do pavimento, OAE’S, Sinalização, Drenagem e 

OAC’S, Geotecnia, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 

Desapropriação e Preservação do Patrimônio Histórico e cultural, da rodovia RJ-149, 

no trecho entre Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba 

(entroncamento com a BR-101), com extensão aproximada de 40Km.” conforme 

especificações constantes no Termo de Referência e seus documentos em anexo, 

que constituem parte integrante deste Edital, tem como parcelas de maior 

relevância técnica e de valor significativo as seguintes:  

• ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; 

• ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GEOTECNIA DE CONTENÇÕES E 

OBRAS DE TERRA;  

• ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO; 

• ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 

CORRENTE (OAC) 

• ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E CULTURAL 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada proposta receberá duas notas de julgamento, a saber: 

a) uma Nota Técnica (NT), obtida da documentação apresentada no Envelope B – 

“Documentação de Proposta Técnica”; e 

 
 
b) uma Nota de Preço (NP), obtida da documentação apresentada no Envelope C – 

“Proposta de Preço”. 

 
 

A Nota Final (NF) da licitante será a média ponderada dos dois valores 

referidos nos itens “a” e “b”, sendo que a Nota Técnica (NT) terá peso de 60% 

(sessenta por cento) e a Nota de Preço (NP) peso de 40% (quarenta por cento). 

 
Ao serem calculados as notas e o resultado final previsto, os valores não inteiros 

serão arredondados até os centésimos, de acordo com os critérios da NBR 5891 – 

ABNT – regras de arredondamento na numeração decimal, desprezando-se as 

demais, em todas as etapas do cálculo. 

  

 

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

2.1 Deverá ser desenvolvido texto em formato A4, com espaçamento entre linhas 

de 1,5 e fonte Arial 11, podendo os quadros, mapas, gráficos, plantas, tabelas, 

cronograma e organograma, serem apresentados no formato A3, com as seguintes 

limitações do número de páginas, incluindo texto e demais elementos referidos: 

- Conhecimento do Problema: máximo de 30 páginas; 

2.2 As folhas que excederem ao limite estipulado não serão consideradas. 

2.3  Todos os documentos físicos apresentados deverão também ser entregues 

em versão digital (extensão .pdf), dentro das condições previstas no item 2.1. 



 

 

  

Serviço Público Estadual 

Secretaria de Estado das Cidades 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem 
 

 

p. 3/13 

 

2.4  Deverá conter um item de apresentação da proposta com o nome da licitante, 

o objeto, o número da concorrência pública, a descrição, caracterização e a estrutura 

da proposta. 

 

 

3. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

Os documentos contidos nas propostas técnicas serão examinados por uma 

Comissão Especial Técnica especialmente designada para exercer tal 

competência, que procederá à avaliação das mesmas, atribuindo-lhes pontuação de 

acordo com os critérios a seguir definidos: 

 

A Proposta Técnica poderá obter pontuação máxima de 100 (cem) pontos, 

distribuídos conforme a seguir: 

 

3.1 Conhecimento do Problema>>>> MÁXIMO 20 (vinte) pontos 

a) Características da região onde serão realizados os empreendimentos 

rodoviários objeto da licitação (enfatizando as parcelas de maior relevância), 

tais como: geográficas, geológicas, geotécnicas, topográficas, hidrológicas, 

socioambientais, econômicas, de tráfego, entre outras: até 10 (dez) pontos; 

b) Com base nas características e nos estudos da região onde serão 

realizados os empreendimentos (subitem “a” do item 3.1), deverão ser 

apresentados no presente subitem “b” dados e informações que poderão 

subsidiar a elaboração dos projetos pertinentes ao objeto proposto: até 10 

(dez) pontos. 

 A Pontuação, excetuando-se a relativa à experiência da equipe técnica e 

experiência da Proponente (empresa), será atribuída pela avaliação comparativa 

dos elementos apresentados pelas licitantes. Tal avaliação será norteada pela 
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objetividade, qualidade técnica e clareza da descrição da proposta técnica, adotando 

como critério a escala de pontos a seguir apresentada: 

a) Incorreto - Nota Parcial = 0% dos pontos: nesta qualificação serão 

enquadrados os itens de avaliação para os quais o Proponente: (i) não 

apresentou as informações e proposições mínimos requeridos; ou (ii) 

apresentou as informações e proposições com falas, erros ou omissões que 

apontem para o conhecimento insuficiente e distorcido dos assuntos; 

 

b) Inadequado – Nota Parcial = 20% (vinte por cento): serão enquadrados 

nesta qualificação os itens de avaliação para os quais o Proponente 

apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, mas contendo 

erros ou omissões que, embora não caracterizem conhecimento insuficiente 

dos assuntos, sugerem que as proposições do Proponente não satisfazem, 

adequadamente, às expectativas mínimas quanto à qualidade dos serviços 

que o Proponente se propõe a prestar; 

 

c) Regular – Nota Parcial = 50% (cinquenta por cento): serão enquadrados 

nesta qualificação os itens de avaliação para os quais o Proponente 

apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, mas não 

apresentou proposições ou um conhecimento diferencial a respeito das 

questões metodológicas correlacionadas, que apontem para melhorias, em 

relação às condições mínimas exigidas no Edital, para a execução dos 

serviços objeto da licitação; em resumo, serão qualificados como Regulares os 

itens de avaliação da proposta que apenas atendam às condições mínimas 

exigidas; 

 

d)  Adequado – Nota Parcial = 80% (oitenta por cento): serão enquadrados 

nesta qualificação os itens de avaliação para os quais o Proponente 
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apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, mostrando, no 

entanto, um conhecimento mais aprofundado do problema, assim como das 

questões metodológicas correlacionadas e das tarefas que está se propondo a 

realizar, mostrando evidências de que oferece condições de atuar com 

desempenho melhor do que o mínimo exigido pelo Edital; 

e) Muito adequado – Nota Parcial = 100% (cem por cento): serão 

enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais o 

Proponente apresentou as informações técnicas e proposições requeridas, 

mostrando um conhecimento profundo e abrangente do conhecimento do 

problema, assim como das questões metodológicas correlacionadas e das 

tarefas que está se propondo a realizar, indicando claramente que oferece 

condições de atuar com a competência, desempenho e qualidade.  

 

3.2 Experiência da Proponente >>>>MÁXIMO 30 (trinta) pontos 

3.2.1 Tempo de experiência da Proponente na área de Projetos de 

Engenharia Rodoviária (TEP) – Máximo de 10 (dez) pontos, a ser pontuado 

conforme tabela a seguir: 

0 < TEP ≤ 5 anos: 1 (um) ponto; 

5 < TEP ≤ 8 anos: 2 (dois) pontos; 

8 < TEP ≤ 10 anos: 5 (cinco) pontos; 

TEP > 10 anos: 10 (dez) pontos. 

OBSERVAÇÃO: Para comprovação do tempo de experiência da empresa 

proponente – área de Projetos de Engenharia Rodoviária - deverão ser 

apresentados cópias do Contrato Social da licitante devidamente registrado 

(RCPJ ou outro competente), constando em seu objeto social “Elaboração de 
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Projetos de Engenharia”, da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitida 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e de Atestados de 

Capacidade Técnica da empresa licitante, averbados no Conselho Profissional 

competente, em nome dos seus respectivos responsáveis técnicos, 

acompanhado das Certidões de Acervo Técnico.  . 

3.2.2 Experiência específica da Proponente na área de Projetos de 

Engenharia Rodoviária – Máximo de 20 (vinte) pontos, sendo 10 (dez) pontos por 

atestado (até 2 atestados): 

I.  Cada atestado a ser apresentado deverá conter os serviços de elaboração de 

Projetos Básicos e/ou Executivos de Engenharia (art. 6º, incisos IX e X, da 

Lei 8.666/93) contemplando as disciplinas relativas às parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo do objeto, com extensões iguais ou 

maiores que 50% da extensão do objeto (metade da extensão do objeto em 

km). 

II.  Serão pontuados os atestados de capacidade técnica emitidos em nome da 

empresa licitante referente aos serviços técnicos especializados elaborados, 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente 

registrados no Conselho Profissional competente (CREA / CAU), acompanhados 

das respectivas CATs, válidos para obtenção da pontuação no julgamento da 

proposta quanto à experiência técnico-operacional da Proponente;  

III.  Dos atestados de capacidade técnica ou das certidões expedidas pelo Conselho 

Profissional (CREA, CAU) deverão constar: nome da pessoa jurídica do 

contratante e da contratada; nome, título profissional e registro profissional dos 

responsáveis técnicos pelos projetos; descrição e quantitativos executados, 

estes serão considerados para comprovação e pontuação da capacidade 

técnica-operacional da licitante proponente. 

IV.  Em caso de serviços técnicos realizados em consórcio de empresas, a 

proponente deve apresentar a constituição do consórcio, a fim de comprovar 
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a sua porcentagem de participação nos serviços descritos nos atestados de 

capacidade técnica. 

V. Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal 

do serviço, deverão ser apresentados os documentos a seguir: 

a. Declaração formal do contratante principal, confirmando que o Licitante 

tenha participado da execução do serviço objeto do contrato; 

b. Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o 

nome do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

c. Contrato firmado entre o contratado principal e o Licitante subcontratado; 

 

3.3 Experiência da Equipe Técnica >>>> MÁXIMO 50 (cinquenta) pontos 

a) Coordenador >>>>Máximo 20 (vinte) pontos 

−   Engenheiro Civil, com 10 (dez) anos ou mais de experiência profissional, 

sendo, no mínimo 5 (cinco) anos de experiência profissional em Coordenação 

de Projetos de Engenharia Rodoviária na função de Coordenador ou de 

Responsável Técnico, possuindo capacidade e experiência na liderança de 

trabalhos técnicos com equipes multidisciplinares, conforme a seguir: 

Tempo de Experiência 

TE <= 10 (dez) anos de experiência – 5 (cinco) pontos; 

TE > 10 (dez) anos de experiência – 10 (dez) pontos. 

 - Atestados: até 20 (vinte) pontos, sendo 10 (dez) pontos por atestado (até 

2 (dois) atestados), em contratos de elaboração de Projetos de Engenharia 

Rodoviária que contemplem as disciplinas das parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo do objeto, demonstrando ter atuado nas funções de 
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“Responsável Técnico” ou de “Coordenador”.  

 

b) Engenheiro Civil ou Profissional Sênior (disciplinas) >>>>Máximo 30 

pontos 

− b.1) Engenheiro Civil Sênior, com 8 (oito) anos ou mais de experiência 

profissional e no mínimo 4 (quatro) anos de experiência na elaboração de 

Projetos de Engenharia Rodoviária, na disciplina de “OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS”, até 5 (cinco) pontos;  

− b.2) Engenheiro Civil Sênior, com 8 (oito) anos ou mais de experiência 

profissional e no mínimo 4 (quatro) anos de experiência na elaboração de 

Projetos de Engenharia Rodoviária, na disciplina de “GEOTECNIA DE 

CONTENÇÕES E OBRAS DE TERRA”, até 5 (cinco) pontos;  

− b.3) Engenheiro Civil Sênior, com 8 (oito) anos ou mais de experiência 

profissional e no mínimo 4 (quatro) anos de experiência na elaboração de 

Projetos de Engenharia Rodoviária, na disciplina de “PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO”, até 5 (cinco) pontos; 

− b.4) Engenheiro Civil ou Profissional Sênior, com 8 (oito) anos ou mais 

de experiência profissional e no mínimo 4 (quatro) anos de experiência na 

elaboração de Projetos de Engenharia Rodoviária na disciplina de 

“DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)”, até 5 (cinco) pontos. 

− b.5) Arquiteto Sênior, com 10 (dez) anos ou mais de experiência 

profissional e no mínimo 5 (cinco) anos de experiência na área de preservação 

do patrimônio cultural, em especial, nas áreas de inventariação e proteção do 

patrimônio ambiental, urbano e paisagístico e projetos de restauração, na 

disciplina de “PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL”, 

até 5 (cinco) pontos. 
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− b.6) Arqueólogo, com graduação em Arqueologia ou pós-graduação (stricto 

sensu) em Arqueologia (ou com área de concentração em Arqueologia 

reconhecida pela CAPES), com diploma fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo MEC e no mínimo 5 anos de experiência 

considerando a participação em projetos de pesquisa acadêmica e de contrato, 

e exercício profissional na área de arqueologia junto a instituições de ensino, 

pesquisa e gestão do patrimônio arqueológico; ou possuir título de Mestre ou 

Doutor na área de Conhecimento no campo da Arqueologia, na disciplina de 

“PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL”, até 5 (cinco) 

pontos. 

 OBSERVAÇÕES:  

1 - Para obter a pontuação indicada para o subitem “b” retro, a licitante deverá 

apresentar pelo menos um atestado averbado por disciplina, para cada um 

dos profissionais indicados para compor a equipe técnica da licitante, 

conforme relacionado nas parcelas de maior relevância. 

2 - Para comprovação do tempo de experiência profissional apresentar 

cópias da Carteira de Identidade Profissional, Certidão de Registro 

Profissional e da Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo 

Conselho Profissional competente (CREA ou CAU) em nome do profissional, 

demonstrando que o tempo de experiência resulte nos tempos mínimos 

pretendidos.  

3 – Para o Profissional em Arqueologia (especificado no subitem “b.6” 

retro) apresentar como comprovação do tempo de experiência o Diploma 

fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e, para obter a 

pontuação por experiência profissional deverá apresentar currículo 

profissional e atestado/declaração com reconhecimento de firma (quando 
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proveniente de empresa privada) que comprove experiência. O atestado 

deverá ser averbado no conselho competente, quando for o caso.   

3.3.1 As classificações quanto à “qualificação da equipe técnica” (Coordenador, 

Consultor, Engenheiro Civil ou Profissional (Sênior, Pleno ou Júnior) e quanto 

aos Profissionais de nível médio (Sênior, Pleno ou Júnior) – foram adotadas com 

base na “tabela de consultoria do DNIT”. 

3.3.2 Um mesmo Profissional poderá acumular a responsabilidade técnica por até 2 

(duas) disciplinas, desde que atenda aos critérios de habilitação e pontuação 

exigidos no presente Edital. Para a função de Coordenador – item 2.3 “a”, retro, 

não se aplicará este critério, não sendo permitido ao “Coordenador” acumular 

outras responsabilidades que não seja as de coordenação.   

 

              A NOTA TOTAL da Experiência da Equipe Técnica será obtida através da 

soma da Nota Final de cada profissional indicado para compor a Equipe Técnica 

da empresa licitante, considerando arredondamento centesimal. 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 

permanente:  

 

a.1) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

a.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 

tratando de sociedade anônima; 

a.3) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, com a guia da previdência social constando o nome do profissional 
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ou Contrato de Trabalho em vigor; conforme a legislação vigente e com firma 

reconhecida em cartório (cuja data será analisada); 

a.4) Responsável Técnico (RT) ou Quadro Técnico (QT): cópia da 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional 

competente (de Classe) da Sede ou da Filial da Licitante, onde conste o nome do 

profissional na função de “RT” ou no “QT”, com a apresentação de um dos seguintes 

documentos: 

a.4.1) Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; 

a.4.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do 

profissional, com a guia da previdência social constando o nome do profissional;  

a.4.3) Contrato Social e/ou última alteração contratual, se houver;   

a.4.4) Contrato de Prestação de Serviços Profissionais em vigor (profissional 

contratado), conforme a legislação vigente e com firma reconhecida em cartório (cuja 

data será analisada); 

 

3.4 A Nota Técnica (NT) de cada Licitante será obtida através do somatório de 

pontos de que resultar da aplicação dos critérios estabelecidos nos subitens 3.1, 

3.2 e 3.3, retro. 

3.5 Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atingirem a nota mínima 

de 70 (setenta) pontos, no total e/ou, no mínimo 50% (cinquenta por cento da 

nota total máxima para cada um dos quesitos julgados (Conhecimento do 

Problema, Experiência da Proponente e Experiência da Equipe Técnica). 

 

4. JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 Uma vez classificadas as Propostas Técnicas – conforme definido no item 2 

precedente - proceder-se-á a abertura das Propostas de Preços das licitantes que 

tenham atingido a valorização mínima estabelecida no Edital. 
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4.2 A Comissão Especial Técnica procederá ao cálculo da Nota da Proposta de 

Preços (NP) de cada licitante classificada, cujo cálculo será: 

A nota das propostas de preços será obtida pela fórmula a seguir: 

N

NP       
= 

1

100 M 

M

M + d 

onde: 

a) NP – Nota atribuída à Proposta de Preços de cada licitante; 

b) M - Cálculo da média aritmética (M) entre a média dos preços 
totais propostos pelas licitantes classificadas na etapa anterior 
(julgamento das propostas técnicas) e o valor estimado do 
orçamento oficial da Fundação DER-RJ; 

c) d  - Cálculo da diferença (d), em valor absoluto, entre o preço 
proposto por cada licitante e a média (M), anteriormente calculada. 

 

OBSERVAÇÃO: As notas assim obtidas devem ser arredondadas até os 

centésimos, de acordo com os critérios da NBR 5891 – ABNT – Regras de 

Arredondamento na Numeração Decimal. 

4.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao comando 

contido no Artigo 48 da Lei 8.666/93.  

5. JULGAMENTO FINAL 

5.1 As propostas serão classificadas na ordem da maior para menor pontuação 

obtida na avaliação final, segundo a fórmula a seguir, sendo os cálculos 

considerados com duas casas decimais. 
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5.2 O cálculo da “Nota Final (NF)” dos proponentes far-se-á de acordo com a 

média ponderada das Propostas Técnicas e de Preços, da seguinte forma: 

NF = (NT x 6 + NP x 4) / 10  

NF = Nota Final; 

NT = Nota da Proposta Técnica; 

NP = Nota da Proposta de Preços. 

5.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados. 

5.4 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 

Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para as licitantes providenciarem 

a apresentação de nova documentação ou de outras propostas devidamente 

escoimadas das causas que deram origem a tal situação. 

5.5 Havendo renúncia expressa à faculdade recursal, transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão 

divulgará o RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO. Será declarado VENCEDOR o 

LICITANTE que obtiver a maior pontuação na avaliação final (Nota Final). 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

6.1 As propostas serão classificadas em ordem decrescente de Nota Final (NF). 

6.2 Após os eventuais desempates, as propostas serão classificadas em ordem 

decrescente de Nota Final (NF), resultando que a proposta classificada em primeiro 

lugar será declarada vencedora. 

 


