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PARECER TÉCNICO Nº 29/2019/COFIS/SFI 
Documento nº 02500.058921/2019-74 
Referência: 02501.002468/2019-31 

Análise de documentos das propostas 
técnicas 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. 

I- Introdução 

 

1. Reportamo-nos a licitação, na modalidade Carta Convite do tipo Técnica e Preços, para 
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. 
 
2. O presente certame encontra-se na fase de julgamento das propostas técnicas das 
empresas que foram habilitadas na primeira fase e esta Nota Técnica trata da análise das 
propostas técnicas constantes no envelope nº 2 apresentadas pelas licitantes Engevix 
Engenharia e Projetos S.A., TPF Engenharia Ltda e Hydros Engenharia Ltda, encaminhadas pela 
SAF, por meio do Despacho nº 173/2019/COLIC/SAF, à SFI para avaliação. 
 
3. A análise das propostas técnicas das licitantes foram avaliadas em consonância com o 
Anexo II do Edital, que define os critérios para julgamento da proposta técnica da licitante, e 
estabelece que serão avaliados e pontuados três quesitos, a saber: o Quesito A – Proposta 
Técnica, o Quesito B – Experiência específica da empresa relacionada ao serviço e o Quesito C 
– Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave. 
 
4. O Quesito A está subdividido em A1 – Conhecimento do Problema, A2 - Metodologia 
e A3 - Planejamento da Execução, já a Equipe Chave, Quesito C, está subdividida em 
Coordenador Técnico, Especialista Sênior em geotecnia e geologia e Especialista Sênior em 
hidráulica e hidrologia. Os critérios para julgamento de cada quesito estão detalhados no item       
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II- Critérios para Julgamento 

5. O Quadro 1, a seguir, detalha os critérios do Quesito A, para julgamento das propostas 
técnicas, descrevendo cada subcritério de avaliação e sua respectiva pontuação. 
  
Quadro 1. Descrição e Pontuação de cada Subcritério de Avaliação do Quesito A. 

Subcritérios de avaliação da proposta técnica Pontos 
Máximos 

Limite 
de 

Páginas 

A.1  Conhecimento do Problema       

A1a Descrição do entendimento do problema: questões 
técnicas relacionadas a segurança de barragens de terra, 
envolvendo requisitos de segurança, cenários de risco, 
modos de falha, e intervenções para recuperação e/ou 
redução de riscos 

4   

A1b Descrição do entendimento do problema: questões 
legais relacionados a segurança de barragem 

1   

A1c Descrição do entendimento do problema: 
contextualização preliminar da atual situação de risco da 
barragem e intervenções técnicas aplicáveis para a 
redução do risco de rompimento 

5   

Total (Máximo) para A.1 = 10 20 

A.2 Metodologia Pontos 
Máximos 

Limite 
de 

Páginas 

A2a Diretrizes e estratégias metodológicas referentes ao 
desenvolvimento 
dos serviços de campo e aos levantamentos topográfico 
e geotécnico/geológico, incluindo sondagens e ensaios 
de laboratório 

1,5   

A2b Diretrizes e estratégias metodológicas referentes ao 
desenvolvimento dos serviços concernentes aos 
relatórios de evolução das anomalias identificadas, 
contendo verificação das condições do vertedor auxiliar 
e anomalias 

1,5   

A2c Diretrizes e estratégias metodológicas referente ao 
desenvolvimento dos serviços concernentes ao Laudo de 
segurança e estabilidade da barragem, avaliação das 
anomalias, ações adotadas e intervenções necessárias 
para mitigação do risco de rompimento, incluindo 
avaliações hidráulicas, hidrológicas e geotécnicos 

4,5   

A2d Diretrizes e estratégias metodológicas referente ao 
desenvolvimento dos serviços concernentes ao Projeto 
básico das intervenções emergenciais necessárias 
incluindo estabilização do vertedor auxiliar de 
emergência 

3,75   
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A2e Diretrizes e estratégias metodológicas referente ao 
desenvolvimento dos serviços concernentes ao projeto 
básico das intervenções complementares para mitigação 
do risco de rompimento e descaracterização da situação 
de emergência, incluindo eventual abertura do maciço 
da barragem 

3,75   

Total (Máximo) para A.2 = 15 30 

A.3 Planejamento da Execução Pontos 
Máximos 

Limite 
de 

Páginas 

A3a Descrição e detalhamento de toda a equipe técnica e 
sua alocação por atividade e descrição da infraestrutura 
e dos demais recursos a serem mobilizados para 
execução do serviço 

1,5   

A3b Encadeamento das atividades e produtos, cronograma 
físico e a serem seguidos nas atividades previstas. 

3,5   

Total (Máximo) para A.3 = 5 15 

Total (Máximo) para A  30 65 

 
6. O limite de páginas indicado no Quadro 1, para cada um dos três itens de avaliação do 
Quesito A, considera o documento formatado em tamanho A4 e fonte Times New Roman 12. 
Excepcionalmente, páginas em outros tamanhos para apresentação de 
cronogramas/esquemas foram consideradas individualmente como tamanho A4. Os 
subcritérios foram avaliados até o número máximo de páginas indicado. 
 
7. Para o Quesito A a licitante deverá atingir a pontuação mínima de 20 pontos. As 
propostas que não alcançarem essa pontuação mínima são desclassificadas.  
 
8. O Quadro 2, a seguir, detalha os critérios do Quesito B – Experiência específica da 
empresa relacionada ao serviço, para julgamento das propostas técnicas. 
  
Quadro 2. Descrição e Pontuação do Critério de Avaliação do Quesito B. 

Pontos atribuídos (Critério para atribuição de pontos) Pontos 
Máximos 

Máximo 
de 

atestados 

B Experiência da Empresa, especificamente na realização 
de Serviços de “Elaboração de Projeto Básico ou 
Executivo de Barragens” ou de “Construção de 
barragens”: 5 pontos por atestado/certidão.  

30 6 

Total (Máximo) para B = 30 
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9. A comprovação de experiência da licitante foi avaliada mediante apresentação de 
atestado acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico- CAT na realização de 
serviços de elaboração de projetos ou construção de barragens com volume mínimo de 3 hm3 
e altura maior ou igual a 15 metros. Atestados que não atenderam esses dois critérios não 
foram aceitos para fins de comprovação da experiência da empresa. 
 
10. O Quadro 3, a seguir, detalha os critérios do Quesito C, para julgamento das propostas 
técnicas, descrevendo cada subcritério de avaliação e sua respectiva pontuação. 
  
Quadro 3. Descrição e Pontuação de cada Subcritério de Avaliação do Quesito C. 

Pontos atribuídos (Critério para atribuição de pontos) Pontos 
máximos 

C1  Coordenador Técnico: Formação em engenharia com 
experiência 
mínima de 10 (dez) anos. 

  

C1a Especialização: 2 pontos;   

C2a Mestrado: 3 pontos;   

C3a Doutorado: 4 pontos;   

Total (Máximo) para Formação Acadêmica 4 

C1b Experiência comprovada em Coordenação de Serviços de 
“Elaboração e/ou acompanhamento de Projeto Básico e/ou 
Executivo de barragens” ou “Gerenciamento e/ou Supervisão 
e/ou Execução e/ou Fiscalização de projetos (ou obras) de 
barragens”: Pontuação de 1,0 ponto por ano completo 
experiência comprovada 

6 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  - C1b 
 

Total (Máximo) para C.1 = 10 

C2b Especialista Sênior em geotecnia e geologia: Experiência 
comprovada em avaliação estrutural e de estabilidade de 
barragem de barragens: 
Pontuação de 1,0 ponto por estudo/projeto com experiência 
comprovada. 

11 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  - C2b 
 

Total (Máximo) para C.2 = 15 

C3b Experiência comprovada em estudos hidráulicos e hidrológicos de 
barragens: Pontuação de 1,0 pontos por estudo/projeto com 
experiência comprovada. 

11 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  - C3b 
 

Total (Máximo) para C.3 = 15 

Total (Máximo) para C  40 

 
11. A comprovação da experiência do Coordenador Técnico e dos demais profissionais da 
Equipe-chave, se deu mediante apresentação de atestados de entidades públicas ou privadas, 

A autenticidade deste documento 02500.058921/2019 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: D3224313.

Documento assinado digitalmente por: JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA;ALAN VAZ LOPES;MARCUS VINICIUS ARAUJO MELLO DE  OLIVEIRA

http://verificacao.ana.gov.br/?p=D3224313


 
 

5 
Parecer Técnico nº 29/2019/COFIS/SFI 

devidamente registradas no CREA, acompanhados dos respectivos Certificado de Acervo 
Técnico- CAT. 
 
12. A formação acadêmica da equipe técnica foi avaliada por meio da apresentação de 
cópia autenticada de diploma/certificado, sendo que a experiência e o conhecimento 
específico da equipe chave foram observados, conforme suas respectivas especialidades. 
 
13. Para efeitos de avaliação da experiência profissional da equipe chave foi considerado 
a comprovação de experiência mínima de 10 anos para o Coordenador Técnico e 8 anos para 
os Especialistas Sêniores em geotecnia e geologia e hidráulica e hidrologia. 
 
14. O critério de pontuação do coordenador técnico foi avaliado pelo número de anos 
completo de experiência comprovada em atividades de coordenação, descritos no item C1b, 
limitado a 6 anos, independentemente do número de atestados apresentados, já para os 
especialistas sêniores foram avaliados o número de atestados que comprovam a experiência 
na área, limitado a 11 atestados acompanhados do respectivo certificado. 
 
15. Para o coordenador técnico foi ainda verificado o vínculo empregatício permanente 
com a empresa, comprovada através de Carteira de trabalho ou ficha de registro de 
empregados no Ministério do Trabalho. No caso de dirigente ou sócio, por meio do contrato 
social registrado na Junta Comercial, com as últimas alterações. 
 
 

III- Análise das Propostas Técnicas 

 
16. As empresas classificadas na fase de habilitação, Engevix Engenharia e Projetos S.A., 
TPF Engenharia Ltda e Hydros Engenharia Ltda, tiveram suas propostas técnicas avaliadas 
nesta fase de acordo com o Anexo II do presente Edital, cujos principais pontos foram 
resumidos no item II deste parecer.  
 
17. Nos itens que se seguem são apresentadas as considerações da comissão de licitação 
em relação a documentação presente no Envelope nº 2 de cada uma das três licitantes, o 
resultado das análises e as respectivas pontuações alcançadas em cada subcritério nos 
Quesitos A, B e C. 
 

III.1 QUESITO A 

18. Inicialmente, para julgamento de cada subcritério do Quesito A as propostas das 3 
empresas licitantes foram ordenadas como superior, intermediária e inferior, segundo o nível 
de detalhamento e de qualidade técnica de cada proposta. 
 
19. Na atribuição de pontuação às propostas ordenadas como superior, intermediária e 
inferior foram adotados critérios baseados em descontos progressivos na pontuação, 
conforme o nível de detalhamento e qualidade técnica apresentados por cada proposta. 
Segundo os critérios estabelecidos, primeiramente, se atribuiu pontuação máxima prevista 
para o subcritério avaliado, à proposta superior, no caso de atendimento completo aos termos 
de referência. Na sequência, a pontuação da proposta intermediária foi definida a partir da 
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aplicação de desconto em relação à pontuação obtida pela proposta superior (desconto de 
10% no caso de detalhamento inferior ou 20% no caso de qualidade técnica inferior). Do 
mesmo modo, a pontuação da proposta inferior foi definida a partir de desconto em relação 
à pontuação obtida pela proposta intermediária (desconto de 10% no caso de detalhamento 
inferior ou 20% no caso de qualidade técnica inferior). 

 

20.   Quando o conteúdo de qualquer proposta se mostrou incompatível com o previsto 
nos Termos de Referência, foi aplicado o desconto máximo (30% em relação à nota máxima 
do subcritério). 
 
21. Nos casos em que o mesmo subcritério avaliado se enquadrou em mais de um critério, 
foi aplicado o maior desconto dentre os previstos nos critérios para o julgamento das 
propostas. 
 
22. Ressaltamos que todas as licitantes respeitaram o limite total de páginas estabelecido. 
Os resultados da análise referente ao Quesito A são apresentados a seguir. 

 
a) Quesito A.1 – Conhecimento do problema 

 

23. A avaliação do conhecimento do problema abordou a profundidade do conhecimento 
das anomalias da barragem Granjeiro, as características hidrológicas regionais e da fundação 
no local da barragem, o detalhamento dos prováveis mecanismos de ruptura e seus gatilhos 
hidrológicos e geotécnicos. A avaliação considerou ainda o conhecimento dos aspectos legais 
relacionados à segurança da Barragem e a avaliação preliminar do risco de ruptura, inclusive 
o detalhamento das intervenções técnicas aplicáveis para a redução do risco. 
 
24. Em relação ao subcritério A1a, a proposta da empresa Hydros Engenharia Ltda. 
apresentou nível de detalhamento superior às demais propostas na medida em que continha 
avaliação prévia das características hidrológicas da bacia e das fundações, onde a barragem 
Granjeiro encontra-se inserida. Assim, a referida empresa atingiu a pontuação máxima nesse 
subcritério (4 pontos). Na sequência, em ordem decrescente de detalhamento, ficou 
classificada a proposta da empresa TPF Engenharia Ltda., com 3,6 pontos (10% de desconto 
em relação à Hydros) e depois a Engevix com 3,24 pontos (10% de desconto em relação a TPF). 
 
25. Em relação ao subcritério A1b, segundo nosso entendimento, as empresas 
demonstraram conteúdo equivalente em detalhamento e em qualidade técnica, recebendo 
todas elas pontuação máxima nesse quesito. 
 
26. Quanto ao subcritério A1c, consideramos a proposta da empresa Engevix Engenharia 
e Projetos S.A. superior em detalhamento quando comparada às demais. Como vantagem, tal 
empresa apresenta uma análise das anomalias e o detalhamento significativo de diversas 
propostas preliminares de intervenção, incluindo, a possibilidade de abertura parcial 
controlada da barragem. Assim, foi atribuída pontuação máxima à Engevix (5 pontos) e 
descontos progressivos de 10% para Hydros e TPF, respectivamente. 
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b) Quesito A.2 – Metodologia 

 

27. Na avaliação do subitem A2a, que trata das diretrizes metodológicas referentes aos 
serviços de campo e aos levantamentos topográficos e geológico-geotécnicos, as propostas 
da Hydros e da TPF foram consideradas equivalentes entre si e superiores quando comparadas 
à proposta da Engevix, principalmente no que se refere ao detalhamento da metodologia dos 
serviços topográficos. Assim, as propostas da Hydros e da TPF receberam a pontuação máxima 
e a proposta da Engevix recebeu 10% de desconto na pontuação em relação a pontuação 
máxima.  
 
28. Em relação ao subcritério A2b, que trata das diretrizes metodológicas referentes a 
produção dos relatórios de evolução das anomalias identificadas, consideramos que as 
empresas apresentaram propostas equivalentes entre si, além disso, apresentaram conteúdo 
compatível com o requerido nos Termos de Referência. Portanto todas as propostas 
receberam a pontuação máxima.  
 
29. Quanto ao subcritério A2c, consideramos a proposta da Engevix superior pelo maior 
detalhamento e melhor encadeamento das etapas necessárias ao desenvolvimento das 
análises de segurança e estabilidade, e por incluir a possibilidade de modelagem do “dam 
break” da barragem nessa fase. Assim, atribuímos a pontuação máxima à proposta da Engevix. 
As propostas da Hydros e da TPF foram consideradas equivalentes entre si em detalhamento 
e receberam desconto de 10% em relação à pontuação da Engevix, conforme critério 
estabelecido. 
 
30. No que se refere ao subcritério A2d, todas as propostas foram consideradas 
equivalentes, entretanto, apresentaram detalhamento insuficiente em relação ao requerido 
nos termos de referência, recebendo desconto de 10% em relação a pontuação máxima. 
 
31. A empresa Hydros apresentou proposta superior em nível de detalhamento à proposta 
das demais licitantes, no que se refere ao subcritério A2e. Na sequência, a empresa TPF 
apresentou proposta intermediária em nível de detalhamento, recebendo desconto de 10% 
em relação à pontuação da Hydros. Já a empresa Engevix apresentou proposta com 
detalhamento inferior nesse quesito, recebendo desconto de 10% em relação à pontuação da 
TPF, conforme critério estabelecido. 
 

c) Quesito A.3 – Planejamento da Execução 

 

32. O subcritério A3a trata da descrição e detalhamento da equipe técnica e sua alocação 
por atividade, incluindo a descrição da infraestrutura e dos demais recursos a serem 
mobilizados pela contratada na execução do serviço. Nesse quesito, todas as licitantes 
apresentaram equivalência de propostas, atendendo plenamente aos requisitos dos Termos 
de Referência. Assim, atribuímos a pontuação máxima às 3 empresas. 
 
33. Em relação ao subcritério A3b, referente ao encadeamento das atividades e produtos, 
cronograma físico a ser seguido nas atividades previstas. As empresas TPF e Engevix 
apresentaram propostas melhores detalhadas que a da empresa Hydros. Assim, atribuímos a 
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estas empresas a pontuação máxima prevista para o subitem e um desconto de 10% na 
pontuação da empresa Hydros em relação à pontuação obtida pelas concorrentes. 
 

III.2 QUESITO B 

 

34. Os documentos apresentados pelas licitantes para o Quesito B foram analisados e 
comparados com os requisitos para pontuação da experiência específica da empresa. Os 
resultados do Quesito B, para cada uma das três licitantes, estão apresentados no quadro 4. 
 
35. A Hydros Engenharia Ltda apresentou 6(seis) atestados para pontuar no que se refere 
ao Quesito B- Experiência da empresa, dessas foram desconsideradas a CAT nº 
2620190004361 e a CAT nº 2620120008761, por se tratarem respectivamente de serviços de 
supervisão e projeto executivo de barragem com volume inferior a 3 hm3. Portanto a Hydros 
somou 20 pontos nesse quesito. 
 
36. As empresas Engevix Engenharia e Projetos S.A. e TPF Engenharia Ltda alcançaram 
pontuação máxima no Quesito B -Experiência da empresa (30 pontos) e os atestados que 
foram considerados pela comissão para fins de pontuação estão relacionados no quadro 4. 
 

III.3 QUESITO C 

 
37. O Quesito C, referente a experiência e o conhecimento específico da equipe chave é 
composto do coordenador técnico, especialista sênior em geotecnia e geologia e especialista 
sênior em hidráulica e hidrologia. Para cada um desses profissionais foi obtida uma pontuação 
a partir da documentação apresentada. 
 
38. Os documentos apresentados pelas licitantes para o Quesito C foram analisados e 
comparados com os requisitos estabelecidos em Edital para pontuação da equipe-chave. Os 
resultados do quesito C, para cada uma das três licitantes, estão apresentados nos quadros 5, 
6 e 7. 
 

a) Coordenador Técnico 

39. A Hydros Engenharia Ltda indicou como coordenador técnico o Engenheiro Hideaki 
Ussami, sócio da empresa. A documentação apresentada comprova a sua formação em 
engenharia civil e o grau de mestre em engenharia hidráulica, o que lhe atribui 3 pontos no 
subcritério de avaliação de formação acadêmica e comprova sua experiência em coordenação 
técnica de projetos de barragens, que o habilita a pontuação máxima, ou seja 6 pontos, 
totalizando 9 pontos para o coordenador técnico.  
 
40. A Engevix Engenharia e Projetos S.A indicou como coordenador técnico o Engenheiro 
Diego David Baptista de Souza, diretor da empresa. A documentação apresentada comprova 
a sua formação em engenharia civil e o grau de mestre em recursos hidricos, o que lhe atribui 
3 pontos no subcritério de avaliação de formação acadêmica. e comprova sua experiência em 
coordenação técnica de projetos de barragens, que o habilita a pontuação máxima, ou seja 6 
pontos, totalizando 9 pontos para o coordenador técnico. 
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41. A TPF Engenharia Ltda indicou como coordenador técnico o Engenheiro Adonai de 
Souza Porto, sócio da empresa. A documentação apresentada comprova a sua formação em 
engenharia civil e o título de especialização em Gestão Empresarial, que não converge com a 
atividade de conhecimento específico na coordenação de serviços de elaboração de projeto 
de barragens, conforme especificado em Edital, o que não lhe atribui ponto no subcritério de 
avaliação de formação acadêmica. A sua experiência em coordenação técnica de projetos de 
barragens foi comprovada nos certificados CAT 00717.2015, CAT 291/2009, CAT 00674/2013, 
CAT 000357/2003 e CAT 00683/2013 e totalizam 3 anos completos de experiência 
comprovada, somando 3 pontos nesse subcritério e na pontuação total do coordenador 
técnico.  

b) Especialista sênior em geotecnia e geologia 

42. A Hydros Engenharia Ltda indicou como especialista sênior em geotecnia e geologia o 
Engenheiro Luiz Antônio de Moura Abdala. A documentação apresentada comprova a sua 
formação em engenharia civil não havendo na documentação outro diploma/certificado, o 
que não lhe atribui ponto no subcritério de avaliação de formação acadêmica. Sua experiência 
comprovada em avaliação estrutural e de estabilidade de barragens se dá pelos certificados 
CAT 2620160006948, CAT 159/2005 e CAT ABC-04179, que totalizam 3 pontos nesse 
subcritério, totalizando 3 pontos para o especialista sênior em geotecnia e geologia.  
 
43. Ressalta-se que apesar de constar o nome do profissional indicado em outros 
atestados apresentados pela licitante, estes não foram considerados para fins de pontuação 
do profissional indicado, pois não se fazem acompanhados do respectivo certificado de acervo 
técnico, exigência prevista no item 10 do Anexo II do Edital. 
 
44. A Engevix Engenharia e Projetos S.A indicou como especialista sênior em geotecnia e 
geologia o Engenheiro Vinicius Roberto de Aguiar. A documentação apresentada comprova a 
sua formação em engenharia civil e o grau de doutor em engenharia civil, o que lhe atribui 4 
pontos no subcritério de avaliação de formação acadêmica. A experiência em avaliação 
estrutural e de estabilidade de barragens foi comprovada em 9 (nove) dos 11(onze) atestados 
apresentados. A Engevix Engenharia e Projetos S.A obteve para o profissional indicado o total 
de 13 pontos. 
 
45. Os atestados G11/1050/2489 e G11/P00026/2494 não foram aceitos, o primeiro pelo 
fato que a parte geotécnica consistiu na estabilização do túnel de desvio do rio (descarga de 
fundo), não caracterizando serviço de avaliação de estabilidade da barragem e o segundo, de 
maneira similar ao primeiro, pelo fato de que a parte geotécnica consiste na estabilização dos 
túneis forçados, de drenagem e rodoviário e taludes de escavação da casa de força e tomada 
d’água. Destaca-se que para o mesmo empreendimento, executado no mesmo período, já 
havia sido computado para fins de pontuação e comprovação da experiência em avaliação 
estrutural e de estabilidade de barragem o atestado G11/1113/2490 apresentado. 
 
46. A TPF Engenharia Ltda indicou como especialista sênior em geotecnia e geologia o 
Engenheiro Walmir Fernando Duarte Jardim. A documentação apresentada comprova a sua 
formação em engenharia civil e o título de especialização em Gerenciamento de Projetos, que 
não converge para experiência e o conhecimento específico em geotecnia e geologia 
conforme requisito do Edital, o que não lhe atribui ponto no subcritério de avaliação de 
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formação acadêmica. A experiência em avaliação estrutural e de estabilidade de barragens foi 
comprovada em 10 (dez) dos 11(onze) atestados apresentados, totalizando10 pontos no 
subcritério. 
 
47. O certificado CAT 553 emitido pelo CREA-PI em nome do engenheiro civil Walmir 
Fernando Duarte Jardim é referente aos serviços de supervisão das obras da barragem Piaus 
e não comprova que o contrato de supervisão realizou serviços de avaliação estrutural do 
barramento e assim foi desconsiderado para fins de pontuação da experiência comprovada. 
 

c) Especialista sênior em hidráulica e hidrologia 

 
48. A Hydros Engenharia Ltda indicou como especialista sênior em hidráulica o Engenheiro 
Winston Hisasi Kanashiro. A documentação apresentada comprova a sua formação em 
engenharia civil e o grau de doutor em engenharia civil, o que lhe atribui 4 pontos no 
subcritério de avaliação de formação acadêmica. Sua experiência em estudos hidráulicos e 
hidrológicos de barragens não pode ser aceito, uma vez que os atestados apresentados não 
estão acompanhados das respectivas certidões em nome do profissional indicado, portanto a 
pontuação total do especialista sênior em hidráulica chegou a 4 pontos. 
 
49.  A Hydros indicou ainda mais uma profissional como especialista sênior em hidrologia, 
todavia como só há possibilidade de indicação de um único profissional para cada área a sua 
documentação foi desconsiderada para fins de pontuação. 
 
50. A experiência comprovada dos especialistas sêniores da empresa Hydros restou 
prejudicada em razão da ausência de certificado em nome dos profissionais, para os quais 
apresentou atestados, ou seja, os atestados apresentados não contêm certificados no nome 
dos especialistas sêniores indicados. 
 
51. A Engevix Engenharia e Projetos S.A indicou como especialista sênior em hidráulica e 
hidrologia o Engenheiro Anaximandro Steckling Muller. A documentação apresentada 
comprova a sua formação em engenharia civil e o grau de mestre em engenharia hidráulica, o 
que lhe atribui 3 pontos no subcritério de avaliação de formação acadêmica. A experiência em 
estudos hidráulicos e hidrológicos de barragens foi comprovada em 12 (doze) dos 13(treze) 
atestados apresentados. Considerando que o número necessário para atingir a pontuação 
máxima são 11 atestados, o profissional indicado obteve a pontuação máxima (11 pontos) 
nesse subcritério, totalizando 14 pontos. 
 
52. A TPF Engenharia Ltda indicou como especialista sênior em hidráulica e hidrologia o 
Engenheiro João Fernandes Vieira Neto. A documentação apresentada comprova a sua 
formação em engenharia civil e o grau de mestre na área de recursos hídricos e saneamento, 
o que lhe atribui 3 pontos no subcritério de avaliação de formação acadêmica. Para a 
experiência em estudos hidráulicos e hidrológicos de barragens foram apresentados 
16(dezesseis) atestados acompanhados das respectivas CAT, que o habilitam à pontuação 
máxima (11 pontos) nesse subcritério, totalizando 14 pontos. 
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Quadro 4. Memória da Análise do Quesito B - Experiência Específica da Empresa 

Licitante Documentação Pontuação Justificativa 

 

 

 

 

HYDROS 

CAT IE-0391/99 - Vinculado ao atestado emitido pela 
CONSTRUTORA WANTEC LTDA - Projeto Executivo da 
Barragem do Ribeirão do Cipó -pág. 173 a 177 
CAT 2620190004362 - Vinculado ao atestado emitido pela 
CIA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO - Projeto 
Executivo da Barragem Bandarro - pag. 221 a 229 
CAT 2620160006582 - Vinculado ao atestado emitido pelo 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA 
AGRICULTURA - IICA - Adequação do Projeto Básico e 
Executivo - pág. 240 a 268 
CAT 2620160006863 - Vinculado ao atestado emitido pelo 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA 
AGRICULTURA - IICA - Adequação do Projeto Básico e 
Executivo - pág. 269 a 291 

 

 

 

 

20 

Foram considerados 4 atestados daqueles apresentados no 
item referente a experiência específica da empresa. Os 
demais atestados apresentados não atendem ao requisito 
de volume mínimo de acumulação do reservatório e/ou 
altura do maciço. A CAT 2620190004361 não pontua como 
experiência da empresa, pois se refere a serviços de 
supervisão e controle tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

CAT 252018099376 - Vinculada ao Atestado 
C109/1176/2422 emitido por CENTRALES HIDROELÉTRICAS 
DE NICARAGUA-CHN - Projeto Básico da Central Hidrelétrica 
Tumarin  - pag. 70 a 80 
CAT 252018096412 - Vinculado ao Atestado 
D25/P00124/2348 emitido por  DESENVIX S.A. - Projeto 
Básico da UHE São Roque  - pag. 90 a 111 
CAT 252019104415 - Vinculado ao Atestado 
GFO.A.E.369.2018 emitido por FURNAS S.A. - Projeto Básico 

 

 

 

 

 

 

3 atestados apresentados pela licitante para comprovação 
de experiência específica da empresa não atendem ao 
requisito de volume mínimo de acumulação do reservatório 
de 3 hm3, conforme exigido em Edital. Os demais atestados 
considerados para fins de comprovação da experiência da 
empresa, emitidos em favor da Engevix, estão relacionados 
na documentação da equipe chave constantes no mesmo 
Volume. 
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ENGEVIX 

e Executivo Aproveitamento Hidrelétrico Simplício - pag. 112 
a 169 
CAT 252018096421 - Vinculado ao Atestado 
M30/P00300/2507 emitido por YAMANAGOLD - Projeto 
Executivo Barragem de Água para Mineração de Riacho dos 
Machados - pag. 170 a 177 
CAT 252018090776 - Vinculado ao Atestado 
S58/P00136/2508 emitido por São Roque Energética S/A - 
Contrato EPC da Usina Hidrelétrica São Roque  -pag. 386 a 
397     
CAT 252017082705 - Vinculado ao Atestado 
A11/P00279/2504 emitido pela Andrade Gutierrez 
Engenharia S/A - Desenvolvimento de estudo em nível de 
Detalhamento de Projeto Básico da UHE São Luiz do Tapajós- 
pag. 540 a 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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TPF 

CAT 717/2015 - Vinculada ao Atestado emitido pela SRH do 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Projeto Executivo do Eixo 
de Integração da Ibiapaba/CE  - pag. 5 a 24 
CAT 291/2009 - Vinculado ao Atestado emitido pelo CREA-
CE - Projeto Básico da Barragem Fronteiras  - pag. 25 a 31 
CAT 00674.2013 - Vinculado ao Atestado emitido pelo 
Instituto de Estudos Pesquisas e Projeto da UECE - Projeto 
Executivo da Barragem Fronteiras - pag. 32 a 40 
CAT 350/2007 - Vinculado ao Atestado emitido CREA-CE - 
Projeto Executivo Barragem Congonhas - pag. 41 a 49 
CAT 354/2007 - Vinculado ao Atestado emitido pelo CREA-
CE - Projeto Executivo da Barragem Piaus  -pag. 50 a 57   
CAT 133 - Vinculado ao Atestado emitido pelo CREA-PI - 
Projeto Básico Barragem Contrato- pag. 58 a 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Demais CATs e atestados não foram analisados após a 
empresa atingir a pontuação máxima 
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Quadro 5. Memória da Análise do Quesito C - Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave da Hydros 

QUESITO Descrição Documentação Hydros Pontuação Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1b 

Coordenador Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uma certidão e respectivo atestado 
registrado no CREA que comprove 
participação na coordenação de 
serviços de elaboração ou 
acompanhamento de projeto 
báscio e/ou executivo, ou 
gerenciamento ou supervisão ou 
execução/fiscalização de projetos 
ou obras de barragens                             
profissional com formação em 
engenharia e 10 anos de 
experiência em projetos de 
barragens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Engenheiro Civil Hideaki Ussami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Diplomado em 31/05/1973 em Eng. Civil pela 
Universidade de São Paulo -EPUSP - pag.81 e 82. 
Grau de mestre obtido em setembro, 1981 - 
pag. 83 e 84 
CAT SZS-01202 - Vinculado ao Atestado emitido 
pelo Departamento Municipal de Eletricidade 
de Poços de Caldas - Coordenação Projeto 
Básico da Ampliação da UHE Antas I- pag. 178 a 
185 ( 3 anos ) 
CAT ABC-04176 - Vinculado ao Atestado 
emitido pelo Departamento Municipal de 
Eletricidade de Poços de Caldas - Coordenação 
Projeto Executivo da Ampliação da UHE Antas I- 
pag. 186 a 197 ( 2 anos e 4 meses) 
CAT 2620120008761 - Vinculado ao Atestado 
emitido pelo Nucleo de Construção e 
Montagem Ltda - Coordenação do Projeto 
Executivo das Obras Civis da PCH Camargo 
Correa- pag. 198 a 208 ( 2 anos ) 
CAT 2620160005499 - Vinculado ao Atestado 
emitido pela Eletrosul Centrais Eletricas S.A. - 
Coordenação do Projeto Básico  PCH Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Comprovou experiência de 6 anos 
como coordenador em projetos de 
barragens. Apresentou 
documentação comprovando a 
formação em engenharia civil e o 
título de mestre. 
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Cristo- pag. 209 a 220 ( 7 meses)  
CAT 2620190004362 - Vinculado ao Atestado 
emitido por CIA Agrícola e Pastoril Fazenda Rio 
Pardo - Coordenação do Projeto Executivo da 
Barragem Bandarro  -pag. 221 a 229      ( 1 ano e 
3 meses )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
comprovante de quitação junto ao CREA, válido 
até 31/12/2019 pag. 86 a 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
vínculo empregatício comprovado mediante 
apresentação de contrato social, pag. 107 a 112 
Declaração de concordância com a indicação, 
pag. 113 a 114 
Currículo que comprove experiência mínima de 
10 anos, pag. 91 a 104 

 Especialista Sênior em Hidráulica e 
Hidrologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Engenheiro Civil Winston Hisasi Kanashiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade de 

 Apesar de constarem atestados os 
mesmos não se fazem 
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C2B profissional com formação em 
engenharia civil com 8 anos de 
experiência e experiência 
comprovada em estudos 
hidráulicos e hidrológicos de 
barragens. 

São Paulo -EPUSP - pag. 132 a 133. Título de 
mestre em Engenharia Hidráulica, pág. 134 e 
grau de doutor obtido em agosto de 96, pag. 
135 
Termo de compromisso  de participação, pág. 
150 e 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/12/2019, pag. 139 e 140 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 acompanhados da respectiva CAT 
em nome do profissional e foram 
desconsiderados pela comissão. Os 
quatro pontos foram obtidos no 
subcritério de formação acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

C3B 

Especialista Sênior em geotecnia e 
geologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
profissional com formação em 
engenharia civil ou geologia com 8 
anos de experiência em estudos 
geotécnicos e geológicos, com 
experiência comprovada em 
avaliação estrutural e de 
estabilidade de barragem. 

Engenheiro Civil Luiz Antônio de Moura Abdala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade de 
Brasilia – pag. 116. 
Termo de compromisso  de participação, pág. 
130 e 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/12/2019, pag. 120 e 121 
 
CAT 2620160006948 – Vinculado ao Atestado 
emitido por Hidroelétrica Chupinguaia – 
Elaboração do projeto executivo da Barragem 
da PCH Chupinguaia- pag. 442 a 450 
CAT 159/2005 – Vinculado ao Atestado emitido 
por Ponte de Pedra Energética S.A. – 
Coordenação do projeto de implantação e 
aproveitamento da UHE Ponte de Pedra- pag. 
451 a 455     

 

 

 

 

 

 

 

3 

Apresentou 3 atestados 
acompanhados das respectivas 
CAT. Os demais atestados não 
constam da Certidão em nome do 
profissional e foram 
desconsiderados pela comissão 
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CAT ABC-04179 – Vinculado ao Atestado 
emitido pela Eletroprimavera Energia -
Coordenação do Projeto da obra da PCH 
Primavera- pag. 456 a 461.    
                                                                                                                                                                                                                    

Obs.: A numeração das páginas indicadas segue a referência do documento numerado pelo licitante. 
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Quadro 6. Memória da Análise do Quesito C - Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave da Engevix 

QUESITO Descrição Documentação Engevix Pontuação Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1b 

Coordenador Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uma certidão e respectivo 
atestado registrado no CREA que 
comprove participação na 
coordenação de serviços de 
elaboração ou acompanhamento 
de projeto báscio e/ou executivo, 
ou gerenciamento ou supervisão 
ou execução/fiscalização de 
projetos ou obras de barragens                             
profissional com formação em 
engenharia e 10 anos de 
experiência em projetos de 
barragens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Engenheiro Civil Diego David Baptista de Souza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Diplomado em 20/05/2003 em Eng. Civil pela 
Universidade Federal do Paraná – pag.215. 
Título de mestre obtido em dezembro,2005 – 
pag. 216 
CAT 252019104415 – Vinculado ao Atestado 
GFO. A.E. 369.2018 emitido por FURNAS – 
Coordenação Projeto Básico e Executivo do 
Aproveitamento Elétrico de Simplício- pag. 219 a 
276 ( 6 anos e 8 meses) 
CAT 252018089358 – Vinculado ao Atestado 
D25/1032/2524 emitido por DESENVIX S.A. – 
Coordenador Técnico da Revisão do Projeto 
Básico da PCH Moinho- pag. 277 a 285 ( 5 meses) 
CAT 252019104798 – Vinculado ao Atestado 
G11/1050/2489 emitido por GENIUS Engenharia 
– Coordenação do Projeto de Reabilitação e 
Expansão do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Cambambe- pag. 286 a 304 ( 8 anos e 8 meses) 
CAT 252018098109 – Vinculado ao Atestado 
V11/8997/2371 emitido por VLB Engenharia – 
Coordenação do Projeto Básico e Executivo da 
UHE Mauá- pag. 318 a 328 ( 4 anos e 8 meses)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Comprovou experiência de 6 anos 
como coordenador em projetos de 
barragens. Apresentou 
documentação comprovando a 
formação em engenharia civil e o 
título de mestre. 
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CAT 252018090776 – Vinculado ao Atestado 
S58/P00136/2508 emitido por São Roque 
Energética S/A – Contrato EPC da Usina 
Hidrelétrica São Roque  -pag. 386 a 397      ( 5 
anos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/03/2020, pag. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
vínculo empregatício comprovado mediante 
apresentação de contrato social, pag. 217 
Declaração de concordância com a indicação, 
pag. 218 
Curriculo que comprove experiência mínima de 
10 anos, pag. 202 a 213 
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C2B 

Especialista Sênior em Hidráulica 
e Hidrologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
profissional com formação em 
engenharia civil com 8 anos de 
experiência e experiência 
comprovada em estudos 
hidráulicos e hidrológicos de 
barragens. 

Engenheiro Civil Anaximandro Steckling Muller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina – pag. 636. Título de 
mestre obtido em abril de 2011, pág. 637 
Termo de compromisso  de participação, pág. 
639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/03/2020, pag. 635 
Atestados e respectivas CAT (pag. 640 a 839)  
CAT 2620190001010 – Vinculado ao Atestado 
1006-exb emitido pelo 2º BEC – Elaboração do 
estudo hidráulico da Readequação do Projeto 
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Apresentou 13 atestados 
acompanhados das respectivas CAT 
para comprovar experiência em 
estudos hidráulicos e hidrológicos 
de barragens. O atestado 1171-pel 
informa que o profissional atuou 
nas obras civis do estudo de 
viabilidade e não foi aceito para fins 
de comprovação.  
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Executivo para a Barragem de Tucutu e o Canal 
de Aproximação- pag. 640 a 645 
CAT 252016069008 – Vinculado ao Atestado 
B16/P00210/2481 emitido pela BRASPOWER 
International Engeneering Ltda – Elaboração do 
estudo hidráulico no Rio Arun-Nepal- pag. 687 a 
694 
CAT 252016067171 – Vinculado ao Atestado 
S58/P00136/2462 emitido por São Roque 
Energética S.A. – Estudo e projeto hidráulico 
para o contrato EPC da Usina Hidrelétrica São 
Roque- pag. 695 a 706 
CAT 252018096415 – Vinculado ao Atestado 
D25/P00124/2348 emitido por DESENVIX 
Energias Renováveis S.A. – Elaboração dos 
estudos hidrológicos e hidráulicos do Projeto 
Básico da UHE São Roque- pag. 707 a 728   
CAT 252018091533 – Vinculado ao Atestado 
G11/1113/2490 emitido por GÊNIUS Engenharia 
– Elaboração do estudo hidrológico e projeto 
hidráulico do Projeto Executivo de Alteamento 
da Barragem AH de Cambambe- pag. 729 a 751        
CAT 252018099380 – Vinculado ao Atestado 
E33/P00222/2498 emitido pela Empresa de 
Pesquisa Energética – Elaboração do estudo 
hidrológico e hidráulico da UHE Castanheira – 
pag. 752 a 764.   
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CAT 2505651639 – Vinculado ao Atestado 
S02/P00109/2483 emitido pela SANEPAR – 
Elaboração do estudo hidrológico e projeto 
hidráulico da Barragem do Rio Miringuava – pag. 
765 a 776. 
CAT 252018098103 – Vinculado ao Atestado 
C112/P00252/2491 emitido pela CORSAN 
CORVIAM CONSTRUCCION S.A. – Elaboração de 
estudos hidrológicos e hidráulico da CH Molloco 
– pag. 777 a 792.  
CAT 252018096420 – Vinculado ao Atestado 
M30/P00300/2507 emitido pela YAMANAGOLD. 
– Elaboração do estudo hidrológico e projeto 
hidráulico da Barragem de Água para a 
Mineração Riacho dos Machados – pag. 793 a 
800. 
CAT 252018093004 – Vinculado ao Atestado 
E34/P00317/2528 emitido pela ELEJOR. – 
responsável pela elaboração dos estudos que 
compõem o PSB para  UHE de Santa Clara e 
Fundão – pag. 801 a 814. 
CAT 252018096915 – Vinculado ao Atestado 
D34/P00322/2541 emitido pela DME Energetica 
S.A. – Responsável pela elaboração dos estudos 
que compõem o PSB para  UHE Eng. Pedro 
Affonso e PCH Padre Carlos – pag. 815 a 824.  
CAT 252018096923 – Vinculado ao Atestado 
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D35/P00322/2542 emitido pela DME Energetica 
S.A. – Responsável pela elaboração dos estudos 
que compõem o PSB para  UHE Walther Rossi e 
PCH Eng. Ubirajara Machado de Moraes – pag. 
825 a 839.  
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C3B 

Especialista Sênior em geotecnia 
e geologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
profissional com formação em 
engenharia civil ou geologia com 8 
anos de experiência em estudos 
geotécnicos e geológicos, com 
experiência comprovada em 
avaliação estrutural e de 
estabilidade de barragem. 

Engenheiro Civil Vinicius Roberto de Aguiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – pag. 408. Título 
de doutor obtido em dezembro de 2008, pág. 
410 e 411 
Termo de compromisso  de participação, pág. 
414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/03/2020, pag. 407 
Atestados e respectivas CAT (pag. 415 a 626)  
CAT 252019106112 – Vinculado ao Atestado 
GFO. A.E. 369.2018 emitido por FURNAS – 
Elaboração do projeto geotécnico do Projeto 
Executivo do Aproveitamento Elétrico de 
Simplício- pag. 415 a 472 
CAT 252018091529 – Vinculado ao Atestado 
G11/1113/2490 emitido por GÊNIUS Engenharia 
– Elaboração do projeto geotécnico do Projeto 
Executivo de Alteamento da Barragem AH de 
Cambambe- pag. 492 a 514      
CAT 252017082705 – Vinculado ao Atestado 
A11/P00279/2504 emitido pela Andrade 
Gutierrez Engenharia S/A – Elaboração do 
projeto geotécnico da UHE São Luiz do Tapajós- 
pag. 540 a 550.    
CAT 252018099384 – Vinculado ao Atestado 
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Apresentou 11 atestados 
acompanhados das respectivas CAT 
em avaliação estrutural e 
estabilidade de barragens. O 
atestado G11/1050/2489 não 
comprova que foi realizado 
avaliação estrutural do 
barramento. O atestado 
G11/P00026/2494 diz respeito as 
intervenções realizadas no mesmo 
empreendimento e no mesmo 
período da G11/1113/2490 já 
considerado para fins de 
comprovação de experiência e 
portanto foi desconsiderado. 
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E33/P00222/2498 emitido pela Empresa de 
Pesquisa Energética – Elaboração de estudos 
geotécnicos e dimensionamento das obras de 
terra da UHE Castanheira – pag. 551 a 563.   
CAT 252018098105 – Vinculado ao Atestado 
C112/P00252/2491 emitido pela CORSAN 
CORVIAM CONSTRUCCION S.A. – Elaboração de 
estudos e projetos geotécnicos da CH Molloco – 
pag. 564 a 579.  
CAT 252018096416 – Vinculado ao Atestado 
M30/P00300/2507 emitido pela YAMANAGOLD. 
– Elaboração de estudos e projetos geotécnicos 
da Barragem de Água para a Mineração Riacho 
dos Machados – pag. 580 a 587. 
CAT 252018091654 – Vinculado ao Atestado 
E34/P00317/2528 emitido pela ELEJOR. – 
Elaboração de estudos geotécnicos que 
compõem o PSB para  UHE de Santa Clara e 
Fundão – pag. 588 a 601. 
CAT 252018095726 – Vinculado ao Atestado 
D34/P00322/2541 emitido pela DME Energetica 
S.A. – Elaboração de estudos geotécnicos que 
compõem o PSB para  UHE Eng. Pedro Affonso e 
PCH Padre Carlos – pag. 602 a 611.  
CAT 252018095727 – Vinculado ao Atestado 
D35/P00322/2542 emitido pela DME Energetica 
S.A. – Elaboração de estudos geotécnicos que 
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compõem o PSB para  UHE Walther Rossi e PCH 
Eng. Ubirajara Machado de Moraes – pag. 612 a 
626. 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Obs.: A numeração das páginas indicadas segue a referência do documento numerado pelo licitante. 
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Quadro 7. Memória da Análise do Quesito C - Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave da TPF 

QUESITO Descrição Documentação TPF Pontuação Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1b 

Coordenador Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uma certidão e respectivo 
atestado registrado no CREA que 
comprove participação na 
coordenação de serviços de 
elaboração ou acompanhamento 
de projeto báscio e/ou executivo, 
ou gerenciamento ou supervisão 
ou execução/fiscalização de 
projetos ou obras de barragens                             
profissional com formação em 
engenharia e 10 anos de 
experiência em projetos de 
barragens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Engenheiro Civil Adonai de Souza Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Diplomado em Engenharia Civil em julho de 
1981, pag. 421 a 422  
 
CAT 00717.2015 - Vinculado ao Atestado 
Contrato nº 02/PROGERIRH emitido pela SRH/CE 
- Coordenação Projeto Executivo das Barragens 
Lontras e Inhuçu- pag. 209 a 232 (1 ano) 
CAT 291/2009 - Atestado vinculado emitido pelo 
CREA-CE - Coordenador do Projeto Básico da 
Barragem Fronteiras- pag. 234 a 241 ( 3 meses) 
CAT 00674/2013 - Vinculada ao atestado emitido 
pela IEPRO da UECE - Coordenador do Projeto 
Executivo da Barragem Fronteiras - pag. 242 a 
250 ( 6 meses) 
CAT 000357/2003 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE - Coordenador do Projeto do 
Paramento Central da Barragem do Castanhão- 
pag. 251 a 254 ( 6 meses)  
CAT 00683/2013 - Atestado vinculado emitido 
pelo Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos 
da UECE -IEPRO - Coordenador do Projeto Básico 
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Apresentou 20 atestados.  A CAT 
133 emitida pelo CREA-PI, a CAT 
350/2007, a CAT 354/2007,  a CAT 
1421/2006, a CAT 000066/99, a 
CAT 000067/99, a CAT 001449/97 
e a CAT 002134/2002 emitidas 
pelo CREA-CE não especificam a 
atuação do proponente como 
coordenador nos respectivos 
projetos. A CAT 1710/2011, CAT 
001414/97, CAT 001415/97, CAT 
000864/2000, CAT 001417/97, 
CAT 000049/99, CAT 001832/2000 
emitidas pelo CREA-CE não 
atendem pois não indicam que o 
proponente exerceu a atividade de 
coordenador dos serviços 
contratados.  
Comprovou experiência de 3 anos 
e 3 meses como coordenador em 
projetos de barragens. A 
informação da CAT 00674/2013 foi 
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da Barragem Maranguapinho- pag. 360 a 369 ( 1 
ano) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
comprovante de quitação junto ao CREA válido 
até 31/03/2020, pag. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
vínculo empregatício comprovado mediante 
apresentação de contrato social, pag. 384 a 412 
Declaração de concordância com a indicação, 
pag. 191 
Curriculo que comprove experiência mínima de 
10 anos, pag. 192 a 205 

complementada em diligência com 
o envio do contrato e Ordem de 
Serviço para comprovação da 
vigência dos serviços.  
Apresentou documentação 
comprovando a formação em 
engenharia civil e especialização. 
 
Título de especialização emitido 
em outubro de 2003, pag. 423 e 
424, não converge com a atividade 
de conhecimento específico na 
coordenação de serviços de 
elaboração de projeto de 
barragens, conforme especificado 
em Edital 
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C2B 

Especialista Sênior em Hidráulica 
e Hidrologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
profissional com formação em 
engenharia civil com 8 anos de 
experiência e experiência 
comprovada em estudos 
hidráulicos e hidrológicos de 
barragens. 

Engenheiro Civil João Fernandes Vieira Neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade 
Federal do Ceará - pag. 738 e 739. Título de 
mestre na área de Recursos Hídricos e 
Saneamento obtido em dezembro de 1991, pág. 
740 a 741 
Termo de compromisso  de participação, pág. 
568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Atestados e respectivas CAT (pag. 640 a 839)  
CAT 00716.2015 - Vinculado ao Atestado 
Contrato nº 02/PROGERIRH emitido pela SRH/CE 
- Projeto Executivo das Barragens Lontras e 
Inhuçu- pag. 583 a 602 
CAT 290/2009 - Atestado vinculado emitido pelo 
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Apresentou 16 atestados 
acompanhados das respectivas 
CAT para comprovar experiência 
em estudos hidráulicos e 
hidrológicos de barragens. A 
pontuação máxima foi alcançada, 
considerando os atestados 
relacionados na coluna 
documentação ao lado.  
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CREA-CE - Projeto Básico da Barragem 
Fronteiras- pag. 603 a 609  
CAT 00675/2013 - Vinculada ao atestado emitido 
pela IEPRO da UECE - Projeto Executivo da 
Barragem Fronteiras - pag. 610 a 618 
CAT 000358/2003 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto do Paramento Central da 
Barragem do Castanhão- pag. 619 a 622 
CAT 000351/2007 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo da Barragem 
Congonhas - pag. 623 a 631 
CAT 000355/2007 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo da Barragem 
Piaus - pag. 632 a 639 
CAT 131 - Atestado vinculado emitido pelo CREA-
PI -  Projeto Básico da Barragem Contrato - pag. 
640 a 641 
CAT 1423/2006 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo das Barragens 
João Guerra/Umari, Riacho da Serra, Ceara e 
Missi - pag. 642 a 658 
CAT 000096/2004 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo da Barragem 
Gangorra - pag. 659 a 662 
CAT 000068/99 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo da Barragem 
Rosario - pag. 663 a 668 
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CAT 1711/2011 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Supervisão das Obras da 
Barragem Umari com atividade de avaliação do 
estudo hidrológico e estruturas hidráulicas - pag. 
669 a 695 
CAT 000050/99 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto executivo de estruturas 
hidráulicas na bacia do Curu - pag. 701 a 705 
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C3B 

Especialista Sênior em geotecnia e 
geologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
profissional com formação em 
engenharia civil ou geologia com 8 
anos de experiência em estudos 
geotécnicos e geológicos, com 
experiência comprovada em 
avaliação estrutural e de 
estabilidade de barragem. 

Engenheiro Civil Walmir Fernando Duarte 
Jardim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Diplomado em  Eng. Civil pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora - pag. 559 e 560.  
Termo de compromisso  de participação, pág. 
426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Atestados e respectivas CAT (pag. 436 a 558)  
CAT 292/2009 -  Atestado vinculado emitido pelo 
CREA-CE - Responsável Técnico do Projeto Básico 
da Barragem Fronteiras - pag. 436 a 442 
CAT 000356/2003 - Atestado vinculado emitido 
pelo CREA-CE  - Responsável Técnico do Projeto 
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Apresentou 11 atestados 
acompanhados das respectivas 
CAT. A certidão CAT 553 emitida 
pelo CREA-PI é referente aos 
serviços de supervisão das obras 
da barragem Piaus e não comprova 
que o contrato de supervisão 
realizou serviços de avaliação 
estrutural do barramento e 
portanto foi desconsiderado. 
 
Título de especialização emitido 
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do Paramento Central da Barragem do 
Castanhão- pag. 443 a 446      
CAT 352/2007 - Atestado vinculado emitido pelo 
CREA-CE - Elaboração do projeto  da Barragem 
Congonhas - pag. 447 a 455.    
CAT 357/2007 - Atestado vinculado emitido pelo 
CREA-CE - Elaboração do projeto executivo da 
Barragem Piaus - pag. 456 a 463. 
CAT 00718/2015 - Atestado vinculado emitido 
pela Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado 
do Ceará - Elaboração do projeto Executivo para 
construção das Barragens Lontras e Inhuçu - pag. 
464 a 483. 
CAT 00694/2013 - Vinculada ao atestado emitido 
pela IEPRO da UECE -  Projeto Executivo da 
Barragem Fronteiras - pag. 484 a 492  
CAT 1422/2006 - Vinculada ao atestado emitido 
pelo CREA-CE -  Projeto Executivo das Barragens 
João Guerra/Umari, Riacho da Serra, Ceará e 
Missi - pag. 493 a 509 
CAT 1713/2011 - Vinculada ao atestado emitido 
pelo CREA-CE -  Supervisão e Acompanhamento 
das obras da Barragem Umari com análise da 
estabilidade do maciço - pag. 510 a 536 
CAT 00688/2013 - Vinculada ao atestado emitido 
pelo IEPRO da UECE -  Coordenador Técnico do 
Projeto Básico da Barragem Maranguapinho - 

em outubro de 2010, pág. 561 e 
562, não converge para 
experiência e o conhecimento 
específico em geotecnia e geologia 
conforme requisito do Edital 
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pag. 537 a 546 
CAT 000566/96 -  Vinculado ao atestado emitido 
pelo CREA-CE - Elaboração de projetos 
executivos das barragens  Bonfim, Caiçaras, 
Forquilha, Logradouro, Varzea do Gado, Castro, 
Providência e Açude Jardim  - pag. 555 a 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Obs.: A numeração das páginas, conforme indicadas, segue a referência do documento no Próton, pois as páginas do documento não estão sequenciais. 
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IV- Pontuação das Propostas Técnicas  

53. Neste item estão resumidos em 4 quadros a pontuação dos licitantes nos diferentes 
subcritérios avaliados, bem como a nota final alcançada. 
 
54. Para o Quesito A a licitante precisa atingir a pontuação mínima de 20 pontos, sob pena 
de ser desclassificada.  
 
55. A nota mínima a ser obtida na avaliação da proposta técnica, resultante da soma dos 
quesitos A + B + C é 70 pontos. A proposta que não alcançou esta pontuação foi desclassificada. 
 

Quadro 8. Resultado da Avaliação do Quesito A 

QUESITO A Subcritérios de avaliação da proposta técnica HYDROS ENGEVIX TPF 

Pontos atribuídos (Critério para 
atribuição de pontos) 

Pontos 
Máximos 

Limite 
de 

Páginas 

Pontos Pontos Pontos 

A.1 Conhecimento do 
Problema   

          

 

 

 

A1a 

Descrição do 
entendimento do 
problema: questões 
técnicas relacionadas a 
segurança de 
barragens de terra, 
envolvendo requisitos 
de segurança, cenários 
de risco, modos de 
falha, e intervenções 
para recuperação e/ou 
redução de riscos 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3,24 

 

 

 

3,6 

 

A1b 

Descrição do 
entendimento do 
problema: questões 
legais relacionados a 
segurança de barragem 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

A1c 

Descrição do 
entendimento do 
problema: 
contextualização 
preliminar da atual 
situação de risco da 
barragem e 
intervenções técnicas 
aplicáveis para a 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

5 

 

 

 

4,05 
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redução do risco de 
rompimento 

Total (Máximo) para A.1 = 10 20 9,50 9,24 8,65 

A.2 Metodologia 

     

 

 

 

A2a 

Diretrizes e estratégias 
metodológicas 
referentes ao 
desenvolvimento 
dos serviços de campo e 
aos levantamentos 
topográfico e 
geotécnico/geológico, 
incluindo sondagens e 
ensaios de laboratório 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,35 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

A2b 

Diretrizes e estratégias 
metodológicas 
referentes ao 
desenvolvimento dos 
serviços concernentes 
aos relatórios de 
evolução das 
anomalias 
identificadas, contendo 
verificação das 
condições do vertedor 
auxiliar e anomalias 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

A2c 

Diretrizes e estratégias 
metodológicas 
referente ao 
desenvolvimento dos 
serviços concernentes 
ao Laudo de segurança 
e estabilidade da 
barragem, avaliação 
das anomalias, ações 
adotadas e 
intervenções 
necessárias para 
mitigação do risco de 
rompimento, incluindo 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

4,05 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

4,05 
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avaliações hidráulicas, 
hidrológicas e 
geotécnicos 

 

 

 

A2d 

Diretrizes e estratégias 
metodológicas 
referente ao 
desenvolvimento dos 
serviços concernentes 
ao Projeto básico das 
intervenções 
emergenciais 
necessárias incluindo 
estabilização do 
vertedor auxiliar de 
emergência 

 

 

 

3,75 

 

 

 

 

3,38 

 

 

 

3,38 

 

 

 

3,38 

 

 

 

 

A2e 

Diretrizes e estratégias 
metodológicas 
referente ao 
desenvolvimento dos 
serviços concernentes 
ao projeto básico das 
intervenções 
complementares para 
mitigação do risco de 
rompimento e 
descaracterização da 
situação de 
emergência, incluindo 
eventual abertura do 
maciço da barragem 

 

 

 

 

3,75 

 

 

 

 

 

3,38 

 

 

 

 

2,73 

 

 

 

 

3,04 

Total (Máximo) para A.2 = 15 30 13,80 13,46 13,46 

A.3 Planejamento da 
Execução 

          

 

 

 

A3a 

Descrição e 
detalhamento de toda 
a equipe técnica e sua 
alocação 
por atividade e 
descrição da 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 
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infraestrutura e dos 
demais recursos a 
serem mobilizados para 
execução do serviço 

 

A3b 

Encadeamento das 
atividades e produtos, 
cronograma físico e a 
serem seguidos nas 
atividades previstas. 

 

3,5 

 

 

3,15 

 

3,5 

 

3,5 

Total (Máximo) para A.3 = 5 15 4,65 5,00 5,00 

Total (Máximo) para A  30 65 27,95 27,70 27,11 

 

Quadro 9. Resultado da Avaliação do Quesito B 

QUESITO 
B 

Subcritérios de pontuação da experiência 
específica da empresa relacionada aos serviços. 

HYDROS ENGEVIX TPF 

Pontos atribuídos (Critério para 
atribuição de pontos) 

Pontos 
Máximos 

Máximo 
de 

atestados 

Pontos Pontos Pontos 

 

 

B 

Experiência da Empresa, 
especificamente na 
realização de Serviços de 
“Elaboração de Projeto 
Básico ou Executivo de 
Barragens” ou de 
“Construção de 
barragens”: 5 pontos por 
atestado/certidão.  

 

 

30 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

30 

Total (Máximo) para B = 30 

 

20 30 30 

 

Quadro 10. Resultado da Avaliação do Quesito C 

QUESITO C Subritérios de pontuação da experiência e 
o conhecimento específico da equipe 
chave. 

HYDROS ENGEVIX TPF 

Pontos atribuídos (Critério para atribuição de 
pontos) 

Pontos 
máximos 

Pontos 
obtidos 

Pontos 
obtidos 

Pontos 
obtidos 

 

C1 

Coordenador Técnico: 
Formação em engenharia com 
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experiência 
mínima de 10 (dez) anos. 

C1a Especialização: 2 pontos;   2 

 

  

C2a Mestrado: 3 pontos;   3 3   

C3a Doutorado: 4 pontos;         

Total (Máximo) para Formação Acadêmica 4 3 3 0 

 

 

 

C1b 

Experiência comprovada em 
Coordenação de Serviços de 
“Elaboração e/ou 
acompanhamento de Projeto 
Básico e/ou Executivo de 
barragens” ou “Gerenciamento 
e/ou Supervisão e/ou Execução 
e/ou Fiscalização de projetos 
(ou obras) de barragens”: 
Pontuação de 1,0 ponto por ano 
completo experiência 
comprovada 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  
- C1b 

 

6 6 3 

Total (Máximo) para C.1 = 10 9 9 3 

 

C2 

Especialista Sênior em 
geotecnia e geologia: 
Engenheiro civil ou Geólogo, 
com experiência mínima de 8 
(oito) anos 

        

C1a Especialização: 2 pontos;         

C2a Mestrado: 3 pontos;         

C3a Doutorado: 4 pontos; 

  

4 

 

Total (Máximo) para Formação Acadêmica 4 0 4 0 

 

 

C2b 

Especialista Sênior em 
geotecnia e geologia: 
Experiência comprovada em 
avaliação estrutural e de 
estabilidade de barragem de 
barragens: 
Pontuação de 1,0 ponto por 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

10 
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estudo/projeto com 
experiência comprovada. 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  
- C2b 

 

3 9 10 

Total (Máximo) para C.2 = 15 3 13 10 

C3 Especialista Sênior em 
hidráulica e hidrologia: 
Engenheiro civil com 
experiência mínima de 8 (oito) 
anos 

        

C1a Especialização: 2 pontos;         

C2a Mestrado: 3 pontos; 

 

3 3 3 

C3a Doutorado: 4 pontos; 

 

4 

  

Total (Máximo) para Formação Acadêmica 4 4 3 3 

 

C3b 

Experiência comprovada em 
estudos hidráulicos e 
hidrológicos de barragens: 
Pontuação de 1,0 pontos por 
estudo/projeto com 
experiência comprovada. 

 

11 

 

0 

 

11 

 

11 

Total (Máximo) para Experiência Profissional  
- C3b 

 

0 11 11 

Total (Máximo) para C.3 = 15 4 14 14 

Total (Máximo) para C  40 16 36 27 

 

Quadro 11. Nota da Proposta Técnica 

LICITANTE HYDROS ENGEVIX TPF 

NOTA (A+B+C) 

  

63,95 93,70 84,11 
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56. A proposta técnica apresentada pela Hydros Engenharia Ltda atendeu aos critérios 
técnicos requeridos nos quesitos A, B e C contudo, a pontuação alcançada de 63,95 pontos não 
atende ao critério de nota mínima e a licitante deve ser desclassificada, conforme disposto no 
item 21 do anexo II do Edital.  
 
57. No caso da empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A, a proposta técnica apresentada 
atende aos critérios técnicos requeridos nos quesitos A, B e C e a licitante alcançou a pontuação 
de 93,7 pontos, portanto, está apta para a fase de abertura do envelope nº 3 Proposta de Preços. 

 
58. A proposta técnica da TPF Engenharia Ltda também atende aos critérios técnicos 
requeridos nos quesitos A, B e C e a licitante alcançou a pontuação de 84,11 pontos assim, está 
apta para a fase de abertura do envelope nº 3 Proposta de Preços. 
 

V- Conclusão 

59. A empresa Hydros atendeu aos quesitos A, B e C individualmente, alcançou a pontuação 
de 63,95, mas não alcançou a nota mínima requerida na soma dos três quesitos e foi 
desclassificada. 
 
60. A empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A atendeu aos quesitos A, B e C 
individualmente, alcançou a nota mínima requerida na soma dos três quesitos e foi classificada 
com a pontuação de 93,70. 
 
61. A empresa TPF Engenharia Ltda atendeu aos quesitos A, B e C individualmente, alcançou 
a nota mínima requerida na soma dos três quesitos e foi classificada com a pontuação de 84,11. 
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É o parecer técnico. 

Brasília, 28 de agosto de 2019. 

(assinado eletronicamente) 
MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO MELLO DE OLIVEIRA 

Especialista em Recursos Hídricos 

(assinado eletronicamente) 
JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA 

Coordenador de Fiscalização de Serviços 
Públicos e Segurança de Barragens 

 
De acordo, 
 
Encaminhar para a SAF, 
 
 
 

 
(assinado eletronicamente) 

ALAN VAZ LOPES 
Superintendente de Fiscalização 
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