
COMUNICADO Nº 04
Documento no 02500.057324/2019-22

Brasilia,  21 de agosto de 2019.

À: TPC Engenharia LTDA
Remetente: Presidente da Comissão Especial de Licitação
Contato: Tel.(61) 2109-5182 - Fax: (61) 2109-5488.
Referência: Processo nº 02501.002468/2019-31.
Convite: Nº 01/ANA/2019.
Objeto:     Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de engenharia, englobando trabalhos de campo, estudos técnicos, laudo 
de segurança e projetos de intervenções para controle e minimização de riscos de rompimento 
da barragem Granjeiro, localizada no limite dos municípios de Ubajara e Ibiapina no Estado do 
Ceará.

Senhor Representante,

1.    Com referência ao Convite nº 01/ANA/2019, informo a Vossa Senhoria, que essa 
Comissão de Licitação, embasada na Nota Técnica n.º 27/2019/COFIS/SFI (anexa a este 
documento),  realizará diligência junto à TPF ENGENHARIA LTDA, para que no prazo de 3 (três) 
dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, comprove junto à essa comissão de 
licitação o prazo de vigência dos serviços indicados no CAT 00674/2013, sob pena de ser 
desconsiderada a referida documentação apresentada.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO

Presidente da Comissão Especial de Licitação

A autenticidade deste documento 02500.057324/2019 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: 0098B729.

Documento assinado digitalmente por: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO

http://verificacao.ana.gov.br/?p=0098B729


Nota Técnica nº 27/2019/COFIS/SFI
Documento no 02500.056714/2019-85

Em  19 de agosto de 2019.

À Superintendente Adjunta de Fiscalização
Assunto:  Convite 01/ANA/2019 - Contratação direta de empresa de engenharia para avaliar a 
segurança da barragem e elaborar projetos de intervenção emergencial na barragem 
Granjeiro.
Referência: Referência: 02501.002468/2019-31

1. Reportamo-nos à análise das propostas técnicas da contratação em epígrafe, 
mais especificamente ao critério de pontuação do coordenador técnico. O Edital estabelece que 
a pontuação se dá por ano completo de experiência comprovada em serviços de elaboração de 
projetos de barragens, mediante apresentação de atestados acompanhados das respectivas CAT, 
sendo atribuído 1 ponto por ano complet o de experiência comprovada como coordenador 
técnico.

2. Na proposta técnica da empresa TPF Engenharia Ltda foi apresentado o atestado 
emitido pelo Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE, vinculado à CAT 00674/2013, 
pág. 242 a 250 (referência Próton) para comprovar a experiência do coordenador técnico 
indicado, demonstrando que o profissional exerceu a função de Coordenador técnico do projeto 
executivo da Barragem Fronteiras, todavia o referido atestado e a respectiva CAT não indicam o 
prazo de vigência destes serviços.

3. Assim, considerando o critério de pontuação para o coordenador (anos 
completos da experiência comprovada), solicitamos ao Presidente da Comissão realizar 
diligência junto à TPF Engenharia Ltda, para que no prazo de 3 (três) dias úteis a empresa 
comprove junto à essa comissão de licitação o prazo de vigência dos serviços indicados na CAT 
00674/2013, sob pena de ser desconsiderada a referida documentação apresentada

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA

Membro da Comissão de Licitação

(assinado eletronicamente)
MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO MELLO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão de Licitação

De acordo. À SAF para providências.

(Assinado eletronicamente)
ELIANA ADJUTO BOTELHO

Superintendente Adjunta de Fiscalização
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