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ATA DA SEGUNDA SESSÃO INTERNA 

CONHECIMENTO DO PARECER TÉCNICO 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

RDC PRESENCIAL N2  002/2020-PROC. ADM. N2  114/2020 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, 

nessa Capital, reuniram-se em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n2  008/2019, alterada pela Portaria n2  023/2019, 

abaixo assinados, para conhecimento e deliberação do Parecer Técnico que trata do 

julgamento das Propostas Técnicas da licitantes: CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG; 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT; CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH e CONSÓRCIO 

OAS/FUTURE/ATP, referente ao RDC n2 002/2020, tipo técnica e preços, cujo objeto consiste na 

contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de Projetos Básico e 

Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação 

da intervenção "C" — Viaduto Direcional sentido Acesso Norte em Salvador/BA, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Aberta a sessão, de logo foi 

analisado os fatos circunstanciados no Parecer, onde a Comissão decidiu por acompanhar o 

entendimento lançado, chegando-se às seguintes Notas Técnicas: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP 95,90 

CONSÓRCIO NM/FARES 84,55 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 84,35 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 77,93 

Dessa forma todas as propostas técnicas encontram-se CLASSIFICADAS, conforme Ata de 

Julgamento do corpo técnico anexa. O resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do 

Município/DOM. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o 

presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai 

assinada pelos membros da Comissão de Licitação. Salvador, 30 de abril de 2020. 

at„.. ote_ 6-et 
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Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

	
Adriana de Figueire4b Braga 
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12  ATA SESSÃO INTERNA 

RDC N2  002/2020-PROC. ADM. N2  2167/2019 

ANALISE TÉCNICA 

Aos decimo quarto dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da SUCOP, sito à 

Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do Tororó, nessa Capital, reuniram-se, em sessão interna, 

Equipe Técnica, formada pelos técnicos Rafael Dantas de Lima Araujo, Daniel Reis de Teive e Argollo e 

Carlos Alberto Menezes Chamadoira, abaixo assinados, para a análise da Proposta Técnica da Licitante 

CONSÓRCIO PEJOTA/TEKTON/CETENG, CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT , CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH e CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP referente a licitação na modalidade de 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC n° 002/2020, tipo técnica e preço, cujo objeto 

consiste na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de projetos 

Básico e Executivo de Engenharia e Execução de obras de lnfraestrutura em área urbana, para 

implantação da intervenção "C" — Viaduto Direcional sentido Acesso Norte — integrante do 

Empreendimento "Nova Tancredo Neves", de acordo com as exigências, especificações e demais 

condições expressas neste Edital e seus anexos.  Da  análise e julgamento das Propostas Técnica:  a 

proposta foi analisada e julgada consoante item 14 do Termo de Referência:. Dessa forma constatou o 

seguinte: 

A proposta técnica apresentada pelo CONSÓRCIO PEJOTA/TEKTON/CETENG, após análise da comissão 

técnica obteve a Nota Técnica/NT de 77,93 (setenta e sete pontos e noventa e três décimos) pontos, 

tudo conforme registrado nas memorias de cálculos anexas. 

A proposta técnica apresentada pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, após análise da comissão 

técnica obteve a Nota Técnica de 84,35 (oitenta e quatro pontos e trinta e cinco décimos) pontos, tudo 

conforme registrado nas memorias de cálculos anexas. 

A proposta técnica apresentada pelo CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, após análise da comissão 

técnica obteve a Nota Técnica/NT de 84,55 (oitenta e quatro pontos e cinquenta e cinco décimos) 

pontos, tudo conforme registrado nas memorias de cálculos anexas. 

A proposta técnica apresentada pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP, após análise da comissão técnica 

obteve a Nota Técnica/NT de 95,90 (noventa e cinco pontos e noventa décimos) pontos, tudo 

conforme registrado nas memorias de cálculos anexas. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, com os agradecimentos pelo 

comparecimento de todos, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que depois de lido e 

achado conforme, vai assinado pelos presentes, submetendo à Comissão de licitação para que 

promova o que wiflper.  Salvador, 26 de Abril de 2020. 

.41°P  
Rd- •J'Ian 	e Lima Araujo 	 Daniel Re* e Teive e Argollo 

MEMBRO 

Carlos Alberto Menezes Chamadoira 

MEMBRO 
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NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA 35,00 35,00 35,00 35,00 

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 6,95 7,05 8,65 9,4 

NT3: PLANO DE TRABALHO 12,60 12,00 13,2 15 

NT4: EQUIPE TÉCNICA 26,25 23,875 22,75 31,75 

NTS: ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA / 

METIDOLOGIA CONSTRUTIVA  3,75 0,00 4,75 4,75 
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• 

Elaboração de Projetos de 	• 
Infraestrutura Viária Urbana-  incluindo 
projeto 	- .: 	 . ..-

m2  

projeto de drenagem e projeto de 	- 
pavimentação (áreamín=5.440m2); 

•• 

• 
, 

.... 

geométrico, projeto de terraplenagem,  5.44000 , 

5.440,005 área de via 5 8.160,00 1,00 . . 0,00 . CAT N.° . 	 • 
- , 	 . 

8.160,005 área de via 5 12.240,00 2,00 
- . 	. 

0,00' CAT N.° . 	 . 
. 

área de via >12.2.40,00 ' 5,00 . - 5,00 
••• 

49,377,70 CAT N.° 2304/2012 Pag. 126 	.• 

' 

2  

. 	• 

ElaboraçãO de -Projeto estrutural de 
Pohtes e viadutos para veículos *  de • 
passeio e/ou de transporte e/0U de carga 
(áreamín =1575,00m2); 

m2  

• 	, 

1575 00m2 • 
_

. 	
' 

- 

1.575,005 área de via 5 2.362,00 2,00 0,00 
. 

- CAT N.° 
. 

' 
. 

2.362 005 área de tabuleiro 5 
' 

3.544 ,00 3,00 0,00 
. , 

CAT N. - 	
• 

área de tabuleiro > 3.544,00 6,00 6,00 . 6.281,14 CAT N.° 2620170009736 Pag. 214 
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.. "x 	,;,!, 	, 	,,, 	,- 	, 	- 	- 	., 	,.,,„ 	,, 	„ 

' ' i-filpy? 	 interferência 	'comconstrução .,:  e ponte"'iil.ã u 	os se oiffié:kW.vi 	,  
. 	, 	 , 

Execução de pavimento flexível de . 	. 
5.440,00 5 área de via 5 8.160,00 3,00 0;00-  

• 
CAT N.°  

. 	 • 

. 
1  
" 

vias de tráfego de veículos 	• 
automotores 	 . 	• 	. 

2 m . 5.440,00m2  8.160,005 área de via 5 12.240,00 5,00 

. 
7 00 -, 	, 

0,00 " CAT N.° 
• 

` 	• 	, 	 • 
, 	

• 

(árearnin =5.440m2); . 

. 
• 

área de via > 12.240,00 
. 

, 	. 
7,00 49,377,70 CAT N.° 

- 
' • 2304/2012 Pag. 126 	' 

• 
Exedução de obras de artes especiais 
(pontes, elevados e Viadutos) pará ' 

• 
. 

1.575,00 5 área de via 5.2.362,00'  4,00" 0,00 . - CAT N.° 
" 

' 4 . 

. 

veic-ulos de passageiros'e/ou de 
transporte e/ou de carga (áreamín 	-.- _ 	, 

m2  
'• 

1
-
.575,00m2. 

2.362
'
00.5 área de tabuleiro 5 	' 

3.544,00 	. 

. 
- 	6,00 0,00 

' 

- 
CAT N.° 

_ 
- 	

. 

=1575,00rri2); 	• 	

•  
. 

' 
- 	- 	

• 

" 
área de tabuleiro > 3.544,00 . • 10,00 10,00 . 2.400,00 CAT N.° 

. 	 • 	, 
. 	2751/2009 Pag. 197 ' 

• 
. 	, 	 , 

, 	 • 
, 

, . 
1.400,00 < 2.450,00 	. 

. 
3,00 - 3,00 

. 
1.115,30 CAT N.° 

.. 
. 	 - 1209/2003 Pag 187 	 . 

c  Execução de obra de fundação profunda 
(quantidade mm n =1400m1). 

m 1.400,00m 
` 

2.450,00 < 3.500,00 	' 	' 5,00 

7,00 

, •.5,00 2.588,73 CAT.N.° 
• 

20120000160 Pag. 175 	„ 

' 
•• 7,00 m > 3.500,00 ml , . 3.468,10 CAT N.° 

. 

' 2751/2009 Pag. 197 
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GRUPO 1 - PROJETOS: Elaboração 	Projetos' 

Elaboração  de Projetos de. 
Infraestrutura Viária Urbana incluindo 
pi-ojeto k 

geométrico, projeto de 	, 	, 

e projeto de 	 , ., 
pavimentação (áreamín=5.440m2), 

' 

terraplenagem, projeto 'de, drenagem • 

4r 
. 	. 

, 	. 	
u 

6.440,00 

.. 	., . 	.. . 	, 	. 	. .. „ 	.... 	- 	.. 	...: .... , , 	.. 

5.440,00 5 área de via 5 8.160,00 1,00 
- 
" 

• 
1,00 	, . 

. 	. 

	

' CAT. N° 	• 	, 
• 

. 

. 	
• 	 - 

8.160,00< área `de via < 12.240,00 2,00 ' 2i00 

- 

. 	• 

' 
- 	 - 	. '' CAT. N° 	

' 	.,,.• 
_ 

„ 

área de via > 12.240,00 	. 5 00 , 5,00 315.493,43 
. 	 . 	. 	, 

CAT. N° 	408526/2015 Pag.  

2 	- 

• 

, 	, 
Elaboração de Projeto estrutural de 
pontes e 'viadutos para veículos de 

- 
passeici.e/ou de transporte e/ou de ' 
carga (áreamín =1575,00m2);

_ 

, 	 . 

. 

m 2 	, . 

• 
, 	. 	. . 

1.575 00m2 , 

. 	x 

, 	• 

. 	• 
1.575,00 5 área de via 5 2.362,00 • 2,00. 2,00 ' 	i CAT. N° 	- 	.. 	. 	• 	. 

- 	• 	 , 
• 

2.362,005.. área de tabuleiro < 

3.544,00 	 , 	, _ 	_ ,_ .,..._ 3,00 ,.. . 00 ?, 	,_. 
--.,. 

. 

. 	. 	: 	• 	• . 	CAT. N° 	, 	., 	... 	• 	,-..•• . 
, 	 . 

área de tabuleiro > 3.544,00, . 6,00 6,00 
. 	, 

2.009,76 
• 

: rdAT: 	N°, 08526/2015 Pag: 	- • 
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.. 
	

., 	

,....,. 	
.... , 	 - 	• 	5 

,, 	 . '. 
.. 

• 
. , 3 

. 

Execução de pavimento fll d exívee 
viés de tráfego de veículos 

- 
automotores 	

_ 
(áreamín =5.440m2); 	 , , 

- 

m2 	, 

. 
. 

5.440,00m2,  
8.160,00 	• 3,00 ” 3.,00 

, 	. . 	. 

	

CAT. N° 	, 	- 	." 	
. 
• 

.. . 

8.160,005 área de via 5 • 
12.240 , 00 	, 	‘ " 	̀ 	- 
área de ,ia> 12.240,00 	, 

' 	

, 

5,00 

7,00 

5,00 
, 

' 	
^ 

.- 	. 	• 	. 	• 	• 	. 	. CÁT. N°  
. 	. • 

7,00. 	' 23.237,79 CAT. N° 	. 	67372/2017 Pag. 

4 
. 

' 

Execução de obras de artes especiais 
(pontes, elevados e viadutos) pára 
veículos de passageiros e/ou de 
transporte e/ou de carga (áreamín 
=1575,00m2); 

. 
. 

m2 
" 

• 
• 

1:575,00rn2  

1.575,00 5 área de via 5 	' 
2.362,00 	- 	• 	- 	'  

4,00 4,00,.. 1.090,00 CAT. N° 	20140002148 Pag'. ''' 

2.362,005 área de tabuleiro 5 
3.544,00 	' 	. *  

6,00 6,00 
.... 	• 

. 1.017,u0 
- 	 . 

CAT. N°  • 	20130000560 Pag 
• 

área de tabuleiro > 3.544,00 10,00 10,00' . CAT. N° 

. 
5 

'„ 
Execução de' obra de 	fundação 
profunda (quantidade mm n =1400m1). 

rn 
• 

, 
• 

1.400,00m 
1.400,00 < 2.450,00 	•  3,00 3,00 CAT. N°  
2.450,00 < 3.500,00 	. • 
m > 3.500,00 ml 	• 

'5,00 
7,00 

5,00 • CAT. N°  - 
7,00 3.871,99 CAT. N° 	23688/2018 Pag. 

.. . 	.., , , .„. . 	TOTAL 35,00 35,00 
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  REGISTROS 

GRUPO 
^ 

1 	PROJETOS Elaboração de Projetos.,Engenharia  

1 

Elaboração de Projetos de 

Infraestrutura Viária Urbana 
incluindo projeto 

geométrico, projeto de 

terraplenagem, projeto de 
drenagem e projeto de 

pavimentação 

m' 5.440,00 

5.440,00 5 área de via 68.160,00 1,00 0,00 CAT N.° 

8.160,006 área de via 5 12.240,00 2,00 2,00 CAT N.° 

área de via > 12.240,00 5,00 5,00 20.306,82 CAT N.° 	02519/2008 Pg. 16 a 19 

2 

Elaboração de Projeto 

estrutural de pontes e 

viadutos para veículos de 
passeio e/ou de transporte 
e/ou de carga (áreamin 

,  =157500m2); 

m2  1.575 00m2 , 

1.575,00 5 área de via 5 2.362,00 2,00 0,00 CAT N.° 

2.362,005 área de tabuleiro 5 

3.544,00 
3,00 3,00 CAT N.° 

área de tabuleiro > 3.544,00 6,00 6,00 14.969,50 CAT N.° 	02519/2008 Pg. 16a 19 
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3 

Execuçã"ci de pavimento 

flexível de vias de tráfego 
de veículos automotores 
(áreamín =5.440m2); 

m2  5.440,00m2  

5.440,00 5 área de via 68.160,00 3,00 0,00 CAT N.° 

8.160,005 área de via 5 12.240,00 5,00 0,00 CAT N.° 

área de via > 12.240,00 7,00 7,00 267.245,60 CAT N.° 	381/2004 pg 28 a 37 

4 

Execução de obras de artes 
especiais (pontes, elevados e 
viadutos) para veículos de 

passageiros e/ou de transporte 
e/ou de carga (áreamín 
=1575,00m2); 

m2  1.575 , 00m2  

1.575,006 área de via 5 2.362,00 4,00 0,00 CAT N.° 

2.362,005 área de tabuleiro 5 
3.544,00 

6,00 0,00 CAT N.° 

área de tabuleiro > 3.544,00 10,00 10,00 7.100,58 CAT N.° 	2036/10 Pag 38 a 80 

5 
Execução de•obra de fundação 
profunda (quantidade min 
=1400m1). 

m 1.400,00m 

1.400,00 < 2.450,00 3,00 0,00 CAT N.° 

2.450,00 < 3.500,00 5,00 0,00 CAT N.° 

m >3.500,00 ml 7,00 7,00 5.751,00 CAT N.° 	2036/10 Pag 38 a 80 

, 
r"  
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w4t t, 	1,  ,, 	.,-., 	,,.".: - 	ns- 	- 	sw 

e 	 MODALIDADE: CONTRATAÇÃO 

ik e 
l' 	, 	, 

-"--U. 	'• 	' " 	,,,,. 	b; 	., 'N, 
 DO EMPREENDIMENTO NOVAk'AS: 

:N. 	 N..::o 	o,Z: 	,, ., 

INTEGRADA 

'., 

Q 	 :=.„ , 	oco, 

Eco, NEVES 

PI, 	'''.1 	''''"' ,! , 

DE COM PROVAÇÕES 
tPONTUAÇÃO,  

REG ISTROS „ 

07 

f tilSpÈSERVI ,tés'.A.?'.5EE 	,i',  
:U 

..„..-_....,..„,,,„„: 
ANTIDADU 

PPM!, 

QUANTIDADE 
,,,, 	RESENTA 	o' 

..r''''"'"'.'t on 	o 
-- - 

.MAXIMA 	REALIZADA  

dRup 
OfIt.:T.',  

'ffipJETdVkl -dói'. 	de Projetos de Engenharia  

1 

Elaboração de Projetos de 
Infraestrutura Viária Urbana 
incluindo projeto 
geométrico, projeto de 
terraplenagem, projeto de 
drenagem e projeto de 
pavimentação 
(áreamín=5.440m2): 

m2  5.440,00m2  

5.440,00 s área de via 5 
8.16000 ,  

1,00 1,00 CAT N. 

8.160,005 área de via 5 
12.240,00 

2,00 2,00 CAT N. 

área devia> 12.240,00 5,00 5,00 31.334,40 CAT N.° 	1027202015 Pag. 33 e 42 

2 

Elaboração de Projeto 
estrutural de pontes e 
viadutos para veículos de 
passeio 
e/ou de transporte e/ou de 
carga (áreamín =1575,00m2); 

m2  1.575,00m, 

2.362,00  

5  3.544,00 

1.575,00 5 área de via 5 
2,00 0,00 CAT N.° 

2.362,00s área de tabuleiro 
3,00 0,00 CAT N.° 

área de tabuleiro > 3.544,00 6,00 6,00 101.363,00 CAT N.° 	01-06423/2009 Pag. 45 e 51 

ponte 
GRUPO OBRAS CIVIS 	éçu 

ou viadutoe 's seguintesf§,gY.:1' 

i-aw e implantação/Requalificação de sistemaviárioé-m.., rea urbanagiSM:Uva o nível d construção e'WifaMfêRCiWS5J.g.'  

3 

Execução de pavimento 
flexível de vias de tráfego 
de veículos automotores 
(áreamín =5.440m2); 

m2  5.440,00m2  

5.440,00 5 área de via 5 
8.160,00 

3,00 0,00  

8.160,005 área de via 5 
12.240 00 ,  

5,00 0,00 CAT N. 

área de via >12.240,00 7,00 7,00 247.000,00 CAT N.° 	2620140009118 Pag 57 - 62 

4 

Execução de obras de artes 
especiais (pontes, elevados e 
viadutos) para veículos de 
passageiros e/ou de 
transporte e/ou de carga 
(áreamín =1575,00m2); 

m2  1.575,00m2 

1.575,005 área de via 5 
2.362,00 

4,00 0,00 CAT N.  ° 

2.362,00s área de tabuleiro 
5 3.544 ,00 

,  600 0,00 CAT N .° 

área de tabuleiro> 3.544,00 10,00 10,00 9.280,00 CAT N.° 	2620150006123 Pag 94 - 

5 
Execução de obra de 
fundação profunda 
(quantidademín =1400m1). 

m 

1.400,00 < 2.450,00 3,00 0,00 CAT N.° 

1.400,00m 2.450,00 <3.500,00 5,00 0,00 CAT N.° 

m >3.500,00 ml 7,00 7,00 23.253,60 CAT N.° 	2620140013002 Pag 113 - 

-' 	
TOTAL 00 ,,t„.35,00 



1,00 1,00 100,00% 1,00 

ÓTIMO 

2,00 2,00 95,00% 1,90 

ÓTIMO 

2,00 1,40 60,00% 1,20 

BOM 

2,50 2,50 100,00% 2,50 

ÓTIMO 

2,50 2,50 100,00% 2,50 

RRE 

, ntorcia: 
20 rui 

ora 

posione 

14.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 10,00 9,40 14.1.2.1. CONHECIMENTO DO 

EMPREENDIMENTO (no seu todo) 

14.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS 

OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O 
COMPÕEM 

14.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES 

E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

14.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS 
(cadastradas ou não) 

14.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS 
OBRAS 

ÓTIMO 

Omitido 0% 
Ruim > O% e 59% 
Bom 

Ótimo 
k 60% e 79% 

80% 



nstrd 

14.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 10,00 8,65 14.1.2.1. CONHECIMENTO DO 

EMPREENDIMENTO (no seu todo) 
1,00 100,00% 1,00 1,00 

ÓTIMO 
14.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS 

OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O 
COMPÕEM 

2,00 2,00 87,50% 1,75 

ÓTIMO 

14.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES 

E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE 
IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

2,00 1,40 62,50% 1,25 

BOM 

14.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS 

(cadastradas ou não) 
2,50 2,50 90,00% 2,25 

ÓTIMO 

2,50 14.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS 
OBRAS 

1,50 60,00% 1,75 

BOM 

RR ti 20 

Omitido 0% 
Ruim >0%e 59% 
Bom 

Ótimo 
60% e 5. 79% 

?_ 80% 



,.. 
CRITÉRIOs DE PONTUAÇÃO  
CONCEITO % 

0% Omitido 

Ruim > O% e 5 59% 

Bom 60% e 5.. 79% 
Ótimo 80% 

- 

AVALIAÇÃOQUADRO DE NOTAS DE 	 TÉCNICA  
,. 

, 
,TANCREDO0NEVES ,. 

Elaboração.Projetos Básicos Execução  

NT2 	
NTO 

- 	.1:1,91YI. E.. ..PROBLEMA,.: - 
CONCORRÊNCIA: 	' 	, 	°, . %, ' , 	. 	— 	 , 	, 	. 	, 	'' 	, 	, , 	° 	-,.,,: ' 	'.. ' 	° 	' 	-= 	' 	ri 	20 

- 	> 
Consórcio PEJOTA-TEKTON-CTENG  

,. 	. 
) 	 o 

, 	 v , DESCRIÇÃO 

 

,o 	
o 

K 	

s 

, 

, o 

o 
, 

' 	

,DESCRIÇÃO 
# 	

, 
 

% 
o 

14.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 10,00 7,05 14.1.2.1. CONHECIMENTO DO 

EMPREENDIMENTO (no seu todo) 

1,00 1,00 100,00% 

ÓTIMO 

1,00 

14.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS 
OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O 
COMPÕEM BOM  

2,00 1,40 67,50% 1,35 

14.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES 

E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

2,00 1,40 62,50% 

BOM 

1,25 

14.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS 

(cadastradas ou não) 

2,50 2,50 90,00% 

ÓTIMO 

2,25 

14.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS 
OBRAS 

2,50 0,75 16,00% 

RUIM 

0,40 



Omitido 0% 
Ruim > O% e 5_59% 

Bom 

Ótimo 
60%e 79% 

?_ 80% 

, 
, 

DE NOTAS DE AVALIAÇÃO DA NOTA TÉCNICA NT2 

Elaboraçã

oQUADRO 

Projetos Básicos
-,, 	, , 

Executivos 
 

"CI r 	n 1 	e ., 

,TANCREDO NEVES   , 
NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

CONCORRÊNCIA: no. RDC 002/2020` 	, ° , 	, °, -. 	' 	. 	 ° 	, 	' - 	- 	• 	ri / 
Consórcio 	_ 	_ 

1, 	 . 	' 	, 

z z 

_ 	. 

_ 

. 	- , 
, 

44 

14.1.2. NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 10,00 6,95 14.1.2.1. CONHECIMENTO DO 

EMPREENDIMENTO (no seu todo) 
1,00 0,30 25,00% 

RUIM 

0,25 

14.1.2.2. CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS 

OBRAS (tipologia e metodologias) QUE O 

COMPÕEM ÓTIMO  

2,00 2,00 87,50% 1,75 

14.1.2.3. CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES 

E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 

2,00 1,40 70,00% 

BOM 

1,40 

2,50 '  14.1.2.4. CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS 

(cadastradas ou não) 
2,50 2,50 100,00% 

ÓTIMO 

14.1.2.5. PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS 

OBRAS 
2,50 0,75 44,00% 

RUIM 

1,10 



:1,4& ""ZA$PE 	.0 	 SgEnS:ffig. PINTOS 

1  Identificação 	e 	descrição 	de 	atividades 	e 	suas 
metodologias, referentes a projetos e obras 

3,50  

2 Fluxograma das atividades 2,50 

3 Plano de Ataque 3,50 

4 
Planos de desvios de trânsito e de condições de 
acessibilidade e de comunicação com a população 
da região 

2,50 

5 Organograma funcional 1,00 

6 Cronograma Executivo 2,00 

TAL= 
	

5,00:ííí 

::RNEARR #00-0#NCEN 4.0W REÁ.44tifi,40,0ffigug,:-.T "',i,4 	tiritOWN'''' M,.:0A$E;' 40004~ElíeíIí2 

3,50 2,45 

Ao adotara ripagem das vigas 
ponto critico de implantação 

da obra fi. em cheque, prazo 
de execução 

..,'T '"
,n  

'" 3,50 

Foi descrito nas 
pag.1973a1974(998a939) as 
metodologias e seções previstas 
seguem o edital, seções em vigas pr 
moldadas, grelhas curvas continuas 
metálicas e seção caixão metálica, 
porem no fluxograma apresentado 
nas pag.2002a2080 (1027a1105) 
apresenta somente o fluxo da 
proposta alternativa em balanço 
sucessivo. 

2,50 2,50 2,50 2,50 

2,45 

No plano de ataque apresenta 
apenas a alternativa construtiva 
A dinâmica da proposta viária 
apresentada na pag. 48 não 
condiz coco citado nas pag.10 
a 17 do mesmo documento, nen 
como disposto no Edital ou 
plano Semob Atenção especial .  
para a FASE 03 descrita no 
desenho VIADUTO 
DIRECIONAL - FOLHA 03 
MONTAGEM CONCEITUAt 
DO VIGAMENTO METÁLICO, 
pois o posicionamento do 
guindaste café previsto na 
projeção da caixa estaqueada n 
Viaduto do BRT. 

A, 
2."' 

NU U1),U1rICITIU ciplrb:CrIld UT11,1 

inconsistência quanto a 
metodologia de execução da 
superestrutura. Na pag.10 cita 
a importância de utilização do 
partido estrutural concebido er 
estrutura pré-moldadas de 
modo a ter o mimino de 

 
escoramento e maior agilidade 
no entanto nas pág.17 na  
Superestrututa é previsto 
cimbramento/escoramento par 
execução da vigas protendidac 
e após execução de ripagem 
para posicionamento final 
Essa metodologia em absolutc 
não minimiza escoramento, e 
não se constitui ponto de 
agilidade a execução, pois 
demanda que a viga seja 

 
construída somente após 
conclusão de 100% de dois 

 
apoios consecutivos. Na 
entanto cabe registrar que a 
opção pela ripagem, somente 
poder-se-ia ser necessária se 
tivessemos alguma restrição 
para o lançamento de vigas 
pelo melado convencional de 
guindastes, o que para essa 
obra não temo. Ao adotar a 

.., A., 
T̀''." 

Para implantação do Canteiro foi previstos 
praça Nilton Rique - pag.148(147), porém a 
mesma cão é Possível em função  d. 
Viaduto 01 do BRT em fase implantação. 

3,50 

1,7, 
Não apresenta plano de 
comunicação com a população 
da região. Não descreve as 
sinalizações noturna. 

2,5, . 1,75 2,50 

1,00 7n 
0,  ' " 

Não apresenta graficamente o 
Organograma funcional 

i nn  
' ''''' 1,00 

1 AO 1 AO 

Ao adotara ripagem das vigas 
ponto critico de implantação 

da obra fica em cheque, prazo 
de execução. Embora aprazo 
total estabelecido no 
cronograma seja de 153dias 
para obra de arte, e a 
superestrutura 87dias, fica o 
seguinte questionamento 
87dias para executar todas as 
18 vigas protendidas no local, 
lançar todas as pré-lajes e 

moldado
executar a parte da laje 

in loco é possível? 
Em terrnos de ordem de 
grandeza se pegarmos o prazc 
total de 87dias e dividir por 
18vigas protendidas temos 
uma produção/montagem de 
uma viga a cada 4,8dias o que 
é um prazo demasiadamente 
curto, mas como é que fica a 
produção dos demais âens 
citados? Entendemos que o 
cronograrna possa estar 
comprometido. 

2,00 2,00 - 

,12'6G ,e1.20:0Lg W.1:320EL. 5$10n_ 



    

  

r-01'1=0 	Mkage~U. 
#00',61017.4145~~12\"* :~St. 

95,WWIRCRIMMCIUMMETENOMMERIMENIMI IRMIREENIEBRIEGONMEMIEMER "' ''' wita AIMERIMMENEENEN.~M2O151.1=1111=51 
Elemento : 

âà-  "1° -.e 	-:o.g ¡pai.. 	- "i40i3Ok .:.P.M4 - „. 	. 
:, 	- 	,,,, 

,.. 	.„ 
 iái.ádiâvt3-W "M 

t006áviãUojoà, 
figr.,- 	 ' 	, 	erooct4veps1rviop  fi 

15? .•.k,x,..' 
_ , 

Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 
mínima de 1.575m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cat. N° 2620140013002 Pag 113 - OSA 03923/2010 Pag. 

0399 
2620110009050 Pag. 440 SZC- 12015 Pag. 467 

Serviços de execução de pavirnento flexível área 
mínima de 5.440m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cal N° 2620140013002 Pag 113 - OSA 03923/2010 Pag. 

0400 
2620110009050 Pag. 441 SZC- 12015 Pag. 468 

Serviços de execução de estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
mínima de 1400m por atestado 1,500 6,00 4,00 4,000 6,000 Cal N° 2620140013002 Pag 113 - 

OSA 03923/2010 Pag. 
0401 2620110009050 Pag. 442 SZC- 12015 Pag. 469 

Pontuação Máxima 12,00 1 	00;:, 

R,..~-e°4.411474r teaoeotoq  ,. >pára•i, 	i 	.igtogtoP4RJO-t~:piv eáçolr9,xtJxa""Rnmrtv 
NOW1i4M.Md sx.4x- 

-Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cat. N° 01-06423/2009 

(101.363,00m.) 
06367/2009 Pag. 610 80316/2010 	Pag. 628 06512/2009 	Pag. 645 

Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cat. N° 1027202015 Pg. 33/42 

(31.334,40m.) 
1005882011 pag.586 05734/2008 Pag.590 100491/2013 	Pag. 598 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
mínima de 1400ml por atestado 1,500 6,00 4,00 4,000 6,000 Cat. N° 

01-06423/2009 
(101.363,00m.) 06367/2009 Pag. 610 80316/2010 	Pag. 628 06512/2009 	Pag. 645 

Pontuação Máxima 1200, 12,000 
et5

4
tioti3O ,,,,,I,,,,: ,,,,,,,,,„,TA:p....?,,,9,e,gf,,,I.kiNNES4EÇNIRMAleRtectfp,

,mmallt4.7,41MtleaMO  MEMMITOrmania*M,UstIMMOSIEMEMIWackgm'abeamu '4i.m.dm:tmude~ a. 
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado 0,250 1,00 4,00 4,000 1,000 Cat. N° 93222/2017Pag. 696 5772/2007 Pag. 715 65578/2017 pag. 728 5619/2014 Pag. 755 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m° por atestado 0,375 1,50 4,00 4,000 1,500 Cat. N° 93222/2017Pag. 697 2400/2018 Pag. 777 84410/2015 	PAG. 783 04806/96 	Pag. 814 
Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
mlnima de 1400m1por atestado 0,625 2,50 4,00 4,000 2,500 Cat. N° 2400/2018 Pag. 777 5772/2007 Pag. 715 65578/2017 pag. 728 5619/2014 Pag. 755 

Pontuação Máxima 5,000
Sâtr

‘ 5,00 
Oge.4)  NPNRO 49$4t4NRIA".e,,Ig.99tM.0.4.10k Pa.‘,,, ' -',' ,AIM:4,01M1090..MIMIMMOgagmaDoba.,:or .„. MienfaWMffè e Anowomatwea,41:g4 Imo, 

A  
Serviço deconstruçâo de e ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575m. por 
atestado 0,250 1,00 4,00 1,000 0,250 Cal N° 1466239 	Pag, 828 

Serviço de Execução de pavimento flexível área mínima de 5.440m° por atestado 0,500 2,00 4,00 2,000 1,000 Cat. N° 1466239 	Pag, 828 2620190011923 	Pag. 
880 

Serviço de execução de fundação com estaca metálica ou fundação profunda 
quantidade mlnima de 1400m1 por atestado 0,750 3,00 4,00 2,000 1,500 Cat. N° 1466239 	Pag, 828 2620190011923 	Pag" 

880 
Pontuação Máxima 6,00 ':2,700  

kneiNota WI'ARN:tAffe::47.]:tegagmg, 	.::;:.' MIME 54,taog,* I 
N 	- 	Coordenador /Responsável /Gerente 

C2 - Gerenciamento do setor de Execução de Obras 

N 	- Consultor 

Cl 	Gerenciamento de Projeto 

N 	- 	Consultor 

Cl - Gerenciamento de Projeto 

C2 - Gerenciamento do setor de Execução de Obras 

C2 	Gerenciamento do setor de Execução de Obras 

Geraldo Correa Santos 

Geraldo Correa Santos 

José Teodozio Netto 

José Teodozio Netto 

Filemon Botto de Barros 

Filemon Botto de Barros 

Carlos Augusgto Fontana 

Manuel Belarmino Cardoso 

Ano 

Eng. Civl Crea 

1975 	Eng. Civl Crea - SP 

Eng. Civl Crea 

Eng. Civl Crea 

Eng. Civl Crea 

Eng. Civl Crea 

Reg. No CREA 

Apesar de constar As Fls. 0008 da proposta ,Conforme conta no Gaderno de 
Respostas, 

600415481 

Apesar de constar As Fls. 0008 da proposta ,Conforme conta no Gademo de 
Respostas, 
Apesar de constar As Fls. 0008 da proposta ,Conforme conta no Gademo de 
Respostas, 

A proponente terá que optar por um desses profissionais para indicaçãr 
(esclarecimentos 14 e 15) 
A proponente terá que optar por um desses profissionais para indicação 
(esclarecimentos 14 e 15) 

Observar o cademo de respostas contendo esclarecimentos 
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4M*.i.0 	" 	„ S 
ôtiças dBtftiá 	tfxátsl 	568 Otkatitiier 	%'•aiiiiiiiiiir&46 Stáê',N..,,  
Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 
minima de 1.575m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cat n° 20140002148 Pag. 20130000560 Pag. 2013C001787 2271/2019 

Serviços de execução de pavimento flexível árer 
mlnima de 5.440m. por atestado 0,750 3,00 4,00 3,000 2,250 Cat n° 67372/2017 Pag. 20140002148 Pag. 20130001787 

Serviços de execução de estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
~ima de 1400m por atestado 1,500 6,00 4,00 3,000 4,500 Cat n° 23688/2018 Pag. 20140002148 Pag 2271/2019 

Pontuação Máxima 12,00 9,750  

Wr#4;,..CP,RP,j ,,. ,,....Wg1g.P:0,gírk0WRO-RW . P. 	dM.I.',çs8  e/oxçRpo5  
W4 tâ•W ,WU4W WW6illiiitaWW)WWW 	14 tà4 ie4 

Pdáde?T5tiato'einagarhaln 'oaaktemo4abowad . -.',' afÁR aftz affl '-w,N,  
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado 0,750 3,00 4,00 0,000 0,000 Calor 

Projetos de pavimento flexivel área minima dE 
5.440m. por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 Cat n. 36645/2018 20130000353 Pag 65034/2017 Pag. 2014114052 Pag. 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
mínima de 1400ml por atestado 1,500 6,00 4,00 2,000 3,000 Cat n° 36406/2019 3345/2019 

Pontuação Máxima 12,00 R6, 	B 
b.1:P.t0.46fOOOt.„Wl, 	.j. .1,10y.~~..110:;931kA,t;ting~in,MRWE ' k31=1521.~ 	RfflitdgagaggInigb.affieWINNIMM.th  

:RO= la.  
"'m %-.N.k gyiktbo 

L  
' 	2N,u, 

Projetos de ponte e/ou viaduto área minima de 
1.575m' por atestado 0,250 1,00 4,00 0,000 0,000 Cat ri° 

Projetos de pavimento flexível área mínima dE 
5.440m. por atestado 0,375 1,50 4,00 4,000 1,500 Cat n° 36645/2018 20130000353 Pag 65034/2017 Pag. Ba 2014114052 Pag. 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação profunda quantidade 
mínima de 1400m1 por atestado 0,625 2,50 4,00 3,000 1,875 Cat n° 23688/2018 17477/2018 17478/2018 

Pontuação Máxima 5,00 , 3,a15 go 
'' 	- ,toi,: 

Serviço deconstrução de e ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575m. por 
atestado 0,250 1,00 4,00 2,000 0,500 Cat n° 1341556/2019 20130002266 

Serviço de Execução de pavimento flexível área mínima dr 
5.440m. por atestado 0,500 2,00 4,00 4,000 2,000 Cate' 36645/2018 20130003353 Pag 65034/2017 Pag. 2014114052 Pag. 
Serviço de execução de fundação com estaca metálica ou fundação profunda 
quantidade mínima de 1400m1 por atestadc 0,750 3,00 4,00 3,000 2,250 Cat n° 17499/2018 17503/2018 36413/2019 

Pontuação Máxima 6,00 4,750,„ ,, • 
knglffi 	nã wái iiki e., ¥ . 1 	, dielleág11 i4'.... 	'', ;.. 	' ighï Ne '••,' 

Ano Reg. No CREA 

N - Coordenador /Responsável /Gerente Orlando Marques Filho 1974 Eng. Civl Crea - Ba 4054-D 

N 	- 	Consultor José Marcos de Macedo Santos 1980 Eng. Civl Crea - Ba 2701702160 

N 	- 	Consultor Jair Gusmão Alves 1969 Eng. Civl Crea 	Ba 3283-D 

Cl - Gerenciarnento de Projeto Antonio Marcio nascimento Malta 2002 Eng. Civl Crea - Ba 37990-D 

C2 	Gerenciamento do setor de Execução de Obras Bruno Bastos Reis 2001 Eng. Civl Crea - Ba 36670-D 
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,. , .. 	,, 	, ,- - Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 
mínima de 1.575m. por atestado  0,750 3,00 4,00 1,000 0,750 CAT. N° 2751/2009 Pag. 197 
Serviços de execução de pavimento flexível área 
mínima de 5.440m. por atestado  0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. N° 2304/2012 Pag. 126 809/2004 Pgag. 145 39/2009 Pag. 158 1975/2001 Pag 138 
Serviços de execução de estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade minima de 1400m por atestado 1,500 6,00 4,00 4,000 6,000 CAT. N° 1209/2003 Pag 187 20120000160 Pag. 175 2751/2009 Pag. 197 2304/2012 Pag. 126 

Pontuação Máxima 12,00 
, 
9,750 

 f4,(31'43Metny5405je:ffietnop.:, .; 	.Pprii!iapásgeocOepa 
édeontrsto euo 	oto 	ceflaa2e P00aã3naondtjjndbWwwitallainifg•  
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Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado  0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. N° 2620170009736 Pag. 214 2620170001426 Pag. 226 6682/97 Pag. 241 16058 Pag. 245 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m' por atestado  0,750 3,00 4,00 3,000 2,250 CAT. N° 25654/2018 P85. 249 328662/2015 Pag.260 25653/2018 Pag. 265 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade mínima de 1400m1 por atestado 1,500 6,00 4,00 2,000 3,000 CAT. N° 267/95 Pag. 386 272/95 Pag. 392 

Pontuação Máxima 12,00 
, 
8,250,  

$58l 	 CITA 	COO 	OP)AMQA Y41gR.,„ „.: .„.., 	,A,,, 	, 	;5:,.% 	'' .- 
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado  0200, 1,00 4,00 3,000 0,750 CAT. N° 006/98 Pag. 412 211100005624Pag 421 2685/2010 Pag. 437 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m. por atestado  0,375 1,50 4,00 4,000 1,500 CAT. N° 21110000562 Pag 415 211100005624Pag 421 2685/2010 Pag. 437 1539/2000 Pag. 405 
Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade mínima de 1400m1 por atestado  0,625 250 4,00 4000 2,500 CAT. N° 1539/2000 Pag. 405 2I1100005624Pag 421 2685/2010 Pag. 437 006/98 Pag. 412 

Pontuação Máxima 5,00 4 ?50  

..,, • 	' 	umoo., 4. 	„~gommemognowkffle. 	,  R.,,= 	P,C,.~, 
WO,Ifijit" 

 0,,,,,Wa....."...,,,,,, 	, ,- 	6:. 
Serviço deconstrução de e ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado  0200, 1,00 4,00 0,000 0,000 CAT. N° 

Serviço de Execução de pavimento flexível área mínima de 
5.440m. por atestado  0,500 2,00 4,00 4,000 2,000 CAT. N° 263/97 Pag.459 018/88 Pag 465 286/97 Pag, 456 838/96 Pag.474 
Serviço de execução de fundação com estaca metálica ou 
fundação profunda quantidade mínima de 1400m1 por atestado  0,750 3,00 4,00 2,000 1,500 CAT. N° 263/97 Pag A60 17901/2019 Pag. 481 

Pontuação Máxima 6,00 3,500  

11119b %anã  , 	weialbe,„  11111111111 26,250 .,  „, nellibleill ihr  , 

  

Ano Reg. No CREA 

 

N - 	Coordenador /Responsável /Gerente 

N - 	Consultor / Responsável Técnico 

N - 	Consultor / Projetos 

N - 	Consultor / Projetista / Senior 

Cl -Projetista / Senior 

C2 - Profissional Senior 

C2 - Profissional Senior 

Nicolau Emanuel Marques Martins 

Laercio Alves da Silva Junior 

João Nunes Assali 

William Moura Santoa 

Antonio Pereira Tonhá 

Nicola Koury Neto 

Toufic Karaoglan Khoury 

 

Eng. Civil - CREA 

Eng. Civil - CREA 

Eng. Civil - CREA 

Eng. Civil - CREA-Ba 	 3967-D 

Eng. Civil CREA-Ba 	 7878-D 

Eng.Civil CREA - Ba 	 12020-D Esclarecimento 14 veta 
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Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 
mínima de 1.575m' por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. n° 2036/2010 P8. 38 a 80 36963/2019 Pg. 261 a 267 749/05 Pag 179 a 185 68690/17 Pg 189 a 193 

Serviços de execução de pavimento flexível área 
mínima de 5.440n° por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. n° 2036/2010 Pg. 38 a 80 380/2004 pg. 28 a 37 749/05 Pag 179 a 185 68690/17 Pg 189 a 193 

Serviços de execução de estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade mínima de 1400m por atestado 1,500 6,00 4,00 4,000 6,000 CAT. n° 

, 

2036/2010 P8. 38 a 80 21428/15 Pag 177 a 178 749/05 Pag 179 a 185 68690/17 Pg 189 a 193 

Pontuação Máxima 12,00 '?Ii6.  
k,: 

407643/14 Pg 227 a 232 

'aRã. 	"Mikaili~66miYámosiMAlikitoitti~inik.~.6euttidêna,aw...a..,22,0á NOTADO,/gZ0437~21-FMMOW:"~:ONPAP#1"0:k410"MOM:".âlerteniti " ,.um,,,,„,,, ttl kl a ' . 	,. 	, 	..,, .  ,,, ....• „ 

Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado 0,750 3,00 4,00 0,000 0,000 CAT. n° Cat 03288 Pg 278 a 280 Cat 07022 Pg 281 a 283 Cat 1014/94 Cat 00998/96 

Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440rn° por atestado 0,750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. n° Cat 07022 Pg 281 a 283 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade mínima de 1400m1 por atestado 

1,500 6,00 4,00 1,000 1,500 CAT. n° Cat 1014/94 Pg 287 Cat 00998/96 Pg. 290 

Pontuação Máxima ,.._ 12,004,500 , ''' ""'"91111111 „.:•,...fi 	!!:'..,::'''''' ''''' .:,11911111111M, 

Projetos  de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m. por atestado 0,250 1,00 4,00 0,000 0,000 Cat 105660/12 Pg 298 a 304 Cat 102356/13 Pg 305 a 308 Cat 02518/08 P0309 a 312 Cat 00169/11 Pg 313 a 315 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m' por atestado 0,375 1,50 4,00 4,000 1,500 Cat 105660/12 Pg 298 a 304 Cat 102356/13 Pg 305 a 308 Cat 02518/08 Pg309 a 312 Cat 00169/11 Pg 313 a 315 
Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação 
profunda quantidade mínima de 1400ml por atestado 0,625 2,50 4,00 4,000 2,500 Cat 105660/12 Pg 298 a 304 Cat 102356/13 Pg 3050 308 Cat 02518/08 Pg309 0312 Cat 00169/11 Pg 313 a 315 

Pontuação Máxima 0,00 , 4,000 -  
W:,,,,,,,,C., 	 ".,,,,,,,,,,,.,:%., 	R, 	:,,,44,,W., 	i, , 	,,,,,.• ''''' 	,, 	inelik'Mal" , , Mn*" 

Serviço deconstrução de e ponte e/ou viaduto área mínima 
de 1.575m. por atestado 0,250 1,00 	4,00 0,000 0,000 CAT. n° Cat 118810/17 Pg 194 a 195 Cat 70/03 Pg 196 a 204 Cat 2036/10 Pag 203 a 248 
Serviço de Execução de pavimento flexível área mínima de 
5.440m° por atestado 0,500 2,00 	4,00 3,000 1,500 CAT. n° Cat 2036/10 Pag 203 a 248 
Serviço de execução de fundação com estaca metálica ou 
fundação profunda quantidade mínima de 1400m1 por  

0,750 3,00 	4,00 1,000 0,750 CAT. n° Cat 118810/17 Pg 194 a 195 Cat 70/03 Pg 196 a 204 Cat 2036/10 Pag 203 a 248 

Pontuação Máxima Èle,H 'i 	., . 
hOta  Final Totalizada 	:.;;',   ,e' 	,,' 	',. .,., 	:. 	w 	- 5'.050., 

Ano 
	

Reg. No CREA 

N Coordenador /Responsável /Gerente 
	 Alexandre da Cunha Guedes Filho - Eng. Civil . CREA 9.169 D/BA - 

N Consultor 	 Jose Alves Pedrosa 	 - Eng. Civil / Eng. Seguranca . CREA 7.640 D/PE - 

Cl - Gerenciamento de Projeto 	 Abel de Oliveira Filho 	 - Eng. Civil / Eng. Seguranca . CREA 7.323 D/PE - 

C2 - Ge renciamento do setor de Execução de Obras 	Alexandre da Cunha Guedes Filho - Eng' Civil  • CREA 
9.169 DMA 

 - 

Observação: Não conseguimos encontrar Relação 'nominal dos Técnicos e suas respectivas responsabilidades, apesar do acervo técnico apresentado satisfazer todas as conci des. 



nMaã 	 1,M5Y,AtTERNA'ftVAIWYECNOLOGIATIMETODOWGIkONSTRUTIVARMUL 

NO lanna,".SPECX,OSSELEVANIUMERC -. PONTOW 

1 Prazo de implantação 1,00 

2 Impactos durante a execução 0,75 

3 Impacto na paisagem urbana 0,50 

4 Interferências na infraestrutura existente 1,00 

5 Custos de Manutenção 0,75 

6 Segurança durante a execução 1,00 

',.gráMCIEZ,,,,,''' CEXOTÁLMEMMNREAUME: ..9•5.X0in 

UNO4gi CanWilMifita-tiOffl:a .CE•30T.A EMMITgiiiieániMM IMT:9.1W befingE3ügtiftãht'al . 	' MASZ,  tiSZUW,diatitiMbi:affing 

1,00 - 0,00 
Não apresenta soiução 
ler tua ou inovação 

tecnologica. 
0,90 

A redução da altura e perfil da viga principa 
gerou um aumento no numero de vigas. No 
entanto, a dimunição do vão reduz seu pesc 
e provável redução dos equiparnentos de 
montagem e transporte. A execução da 
mesoestrutura vai requer uma metodologia 
mais sofisticada quer seja por conta da 
pretensão ou por seu cimbramento. 

1,00 - 

i-, 	i-, 
"'
r
" 

Atenção especial para a FASE 
03 descrita no desenho 
VIADUTO DIRECIONAL. 
FOLHA 03_ MONTAGEM 
CONCEITUAL DO 
VIGAMENTO METÁLICO, pois 

posicionamento do guindaste 
está previsto na projeção da 
caixa estaque arfa no Viaduto do 
BRT. 

000 ,lt. 
Não apresenta solução 
a ernati 	ou novação 
tecnolog 	. ica 

Para implantação do Canteiro foi previsto n, 

mesma 
praça Nilton Rique - pag.148(147), porém a 
mesma não é possivel em função do 
Viaduto 01 do BRT em fase implantação. 

0,75 

0,50 - 0,00 
Não apresenta solução 
alternativa ou inovação 
tecnologica. 

0,50 - 0,50 - 

0,75 

Atenção especial para a FASE 
03 descrita no desenho 
VIADUTO DIRECIONAL - 
FOLHA 03_ MONTAGEM 
CONCEITUAL DO 
VIGAMENTO METÁLICO, pois 

posicionamento do guindaste 
está previsto na projeção da 
caixa estaqueada no Viaduto do 
BRT. Os apoios provisórios 
dever ser compatibilizados com 
as vias existente e ou desvios, 
adicionalmente o apoio 
provisório situado no meio do 
canal deve ser assegurado. O 
canteiro em frente ao posto de 
gasolina Mataripi, foi 
aparentemente alongado para 
"caber" uma linha de apoio, 
entretanto segundo visualizaçãc 
do desenho VIADUTO 
DIRECIONAL- FOLHA 01, não 
foi completamente atendido. 

0,00 
Não apresenta solução 
alternativa ou inovação 
tecnologica. 

1,00 1,00 - 

025 

Na pag.53 cita ouso do aço 
UsiSac350, informando a 
dispensa da pintura 
anticorrosiva, entretanto é 
sabido que o ambiente 
atmosférico de Salvador não 
permite a formação da patina era 
sua plenitude, desta forma é sim 
imprescindível a utilização da 
pintura anticorrosiva, conforrne 
Manual de Principios da 
Proteção de Estruturas 
Metálicas em situação de 
Corrosão e Incêndio. Desta 
forma este é um ponto 
fundamental para avaliação dos 
custos de manutenção. 

0,00 
Não apresenta solução 
alternativa ou inva oção 
tecnologica. 

0,70 

Coro a solução a dera é aumentar o 
 

i 	 numerc 
de juntas, o que pode ter um iacto 	aior 
nas med 	

mp 	m 
idas mitigadoras dos custos de 

m anutenção 

075 , 

0,75 

Atenção especial para a FASE 
03 descrita no desenho 
VIADUTO DIRECIONAL - 
FOLHA 03_ MONTAGEM 
CONCEITUAL DO 
VIGAMENTO METÁLICO, pois 

posicionamento do guindaste 
está previsto na projeção da 
caixa estaqueada no Viaduto do 
BRT. Os apoios provisórios 
dever ser compatibilizados com 
as vias existente e ou desvios, 
adicionalmente o apoio 
provisório situado numero do 
canal deve ser assegurado. O 
canteiro em frente ao posto de 
gasolina Mataripi, foi 
aparentemente alongado para 
"caber" uma linha de apoio, 
entretanto segundo visualização 
do desenho VIADUTO 
DIRECIONAL-FOLHA 01, não 
foi completamente atendido. 

0,00 
Não apresenta solução 
alternativa ou inovação 
tecnologica. 

1,00 - 0,75 

Deve-se verificar as recomendações 
das novas normas NBR6122/2019 e 
NR-18, principalmente quando na 
pag.1987 - 1993 (1012 - 1019) cita 
possibilidade de usar tubulão. 
Tubulão a céu aberto srievestimento 
6meses, tubulão ar comprimido 24 
meses, após este penedo fica 
proibido. 

Mr:5?,: EADOE; g44-7,500 WO475,:n 
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