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Critérios de Avaliação
A avaliação UNOPS de uma proposta deve ter em conta os seguintes critérios de avaliação:

Critérios de qualificação

Checklist


Cópia Contrato Social com comprovação do
capital social e possíveis alterações de no
mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais). É
vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios.



Cópia do Balanço Patrimonial dos últimos
dois anos.

1. Capital Social integralizado de no mínimo
100.000,00 (oitenta mil reais)

2. Regularidade financeira: Liquidez: o
índice de ativos atuais médios / Passivo
circulante ao longo dos últimos 2 anos
deve ser igual ou maior que 1. O balanço
será avaliado por meio de obtenção dos
índices de Liquidez Geral (LG), de
Solvência Geral (SG) e de Liquidez
Corrente (LC), maiores que um (>1),
resultante da aplicação das fórmulas:
LG = (Ativo Circulante + Realizável a
Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo)
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Critérios Técnicos

Checklist

1. Capacidade Técnica dos Profissionais



(Máx. 50,0 pontos): Indicação de
Equipe Técnica e Coordernador Geral
de projeto de nível superior, integrante
do quadro técnico da licitante. A equipe
se responsabilizará pela execução dos
serviços em cada uma das áreas de
atuação,
definindo
apenas
um
profissional para cada área de atuação
e devendo ser, obrigatoriamente, os
profissionais que irão executar e
assumir a responsabilidade técnica da
elaboração dos projetos executivos. Um
mesmo profissional poderá ser indicado
para
efetuar
simultaneamente
a
coordenação e elaboração de projetos ou





Cópias das carteiras de trabalho (CTPS),
fichas de registros de empregado, contrato
social quando em condição de sócio,
declaração de contratação futura do
profissional com anuência deste e/ou
contrato de prestação de serviços sem
vínculo trabalhista e regido pela legislação
civil comum.
Certidões de acervo técnico (CAT)
certificados pelo conselho de classe
pertinente (CREA/CAU).
Formulário 8: Formulário de Equipe
Técnica / Modelo para Currículo de
Pessoal-chave Proposto.
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para elaborar mais de um projeto. O
Coordenador
deverá
ter,
necessariamente,
habilitação
em
Arquitetura ou Engenharia Civil e deverá
ser detentor da Certidão de Acervo
Técnico
(CAT),
acompanhado
da
Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) em coordenação de
projetos no grau de complexidade exigido
pelo edital.



(Máx 50 pontos)

2. Capacidade executora da empresa
(Máx. 50,0 pontos): comprovação de
experiência anterior da empresa nos
últimos vinte anos na elaboração de
projetos de arquitetura e projetos
executivos em estabelecimentos
assistenciais de saúde (EAS), com área
igual ou maior a 10.000m², incluindo ao
menos três projetos de arquitetura,
estrutura e fundações, instalações
elétricas, instalações hidrossanitárias,
gases medicinais, climatização e
orçamento de obras.





Atestados de capacidade técnica e
certidões de acervo técnico (CAT)
certificados pelo conselho de classe
pertinente (CREA/CAU).
Formulário 6: Experiência da empresa em
serviços EAS

PONTUAÇÃO CRITÉRIOS TÉCNICOS
1. Pontuação: Capacidade técnica dos profissionais (máx 50 pontos)

Atividade profissional

Pontuação por

Pontuação máxima

certidão/atestado

por atividade

Coordenação de projeto
executivo de EAS (incluindo

Perfil técnico

Arquiteto(a) ou

2,0 pontos

8,0 pontos

2,0 ponto

6,0 pontos

Arquiteto(a)

1,0 pontos

4,0 pontos

Engenheiro(a) Civil

arquitetura e complementares)

Engenheiro(a) Civil

Elaboração de projeto
executivo de arquitetura para
EAS
Elaboração de projeto
executivo de fundações para
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EAS

Elaboração de projeto
executivo de estruturas em

1,0 pontos

4,0 pontos

Engenheiro(a) Civil

1,0 pontos

4,0 pontos

Engenheiro(a) Civil

1,0 pontos

4,0 pontos

1,0 pontos

4,0 pontos

1,0 pontos

4,0 pontos

1,0 pontos

4,0 pontos

2,0 pontos

8,0 pontos

concreto armado para EAS
Elaboração de projeto
executivo de instalações
hidrossanitárias para EAS
Elaboração de projeto
executivo de climatização
(igual ou maior que 500
toneladas de refrigeração ou

Engenheiro(a)
Mecânico

de área igual ou maior a
5.000m²) para EAS
Elaboração de projeto
executivo de instalações
elétricas para EAS

Engenheiro(a)
Eletricista

Elaboração de projeto
executivo de instalações de
prevenção e combate a

Arquiteto(a) ou
Engenheiro(a) Civil

incêndio para EAS
Elaboração de projeto
executivo de instalações
fluido-mecânicas (igual ou
maior que 500 pontos de

Engenheiro(a)
Mecânico

gases medicinais ou de área
igual ou maior a 5.000m²)
Elaboração de orçamento de
obras detalhado para EAS









Arquiteto(a) ou
Engenheiro(a) Civil

Obs.: Somente serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos. A Licitante
deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços que atendem as
exigências do presente edital.
Não serão aceitos atestados de execução de obras, fornecimento de bens, fiscalização ou
gerenciamento de obras.
Os atestados apresentados em atendimento às exigências de Capacidade Técnico-Profissional e
de Capacidade Técnico-Operacional deverão ser fornecidos pela pessoa jurídica contratante do
serviço objeto do atestado, não sendo admitido atestado fornecido por terceiros. O UNOPS poderá
entrar em contato com o emissor do atestado para verificação da veracidade das informações
apresentadas.
As certidões de registro no CREA/CAU e Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas via Internet,
somente serão aceitas se houver a possibilidade de verificação de veracidade pelo mesmo meio
(Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a averiguação.
Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de responsabilidade por serviços
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técnicos, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data
de término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da pessoa
jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos
executados (somente para a comprovação operacional da licitante).

2.

Pontuação: Capacidade executora da empresa (máx 50 pontos)

Área de Projetos Executivos de
EAS
Pontuação (máx. 50,0 pontos)

10.000m²

5 pontos

>10.000m² até
≤15.000m²
10 pontos

>15.000m²

15 pontos

Obs.:
 A pontuação de cada atestado será somada de acordo com a tabela acima até o máximo de
50,0 (cinquenta) pontos. As áreas e escopo de cada atestado devem estar descritas de maneira
clara para efeito de pontuação.

3

