“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil”

VALEC
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
1. EDITAL: Edital de Concorrência Pública Nº 011/2008

Concorrência para contratação de empresa de engenharia consultiva para
elaboração dos projetos de desapropriação e para o apoio necessário à
efetivação dos processos de desapropriação requeridos para a implantação
das obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária da VALEC Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., nos Estados do Maranhão, Tocantins e Goiás –
Lote 01.
2. LICITANTES: Foram analisadas as Propostas Técnicas apresentadas pelas seguintes
Licitantes, todas devidamente habilitadas na 1a Fase da Licitação:
•
•
•
•
•
•

ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
STRATA ENGENHARIA LTDA.
VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

3. EXAME DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Para o exame das Propostas Técnicas foram
considerados os termos estipulados no Edital,
em especial, no Item 6.3 e 11.2, bem como o
Anexo II – Indicações Particulares.
O exame do conteúdo das Propostas, observado o disposto acima, conduziu ao
resultado discriminado, em anexo, no Relatório de Análise das Propostas Técnicas
e nas Planilhas de Pontuação das Propostas Técnicas.
Pela análise realizada e exame efetuado, a Comissão Permanente de Licitação
decide que o resultado do julgamento das Propostas Técnicas, relativas ao Edital de
Concorrência Nº 011/2008, é o apresentado na tabela seguinte:

EMPRESA LICITANTE

NOTA (NPT)

CONTÉCNICA

91,00

MAIA MELO

89,50

VEGA

84,50

STRATA

82,50

ONA

82,50

ECOPLAN

80,50
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VALEC
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. A proponente apresentou sua
Metodologia e Procedimentos em 29 (vinte e nove) páginas
de texto e 9 (nove) páginas de gráficos e/ou quadros,
excedendo portanto as 15 (quinze) páginas de texto e 5
(cinco) páginas de gráficos e/ou quadros estabelecidas no
Edital e no Anexo II – Indicações Particulares. Para análise
foram consideradas apenas as páginas 4 a 19 e os gráficos
e/ou quadros situados às páginas 5, 20, 23, 26 e 27, sendo
as demais páginas desconsideradas. Com relação ao
presente aspecto, a proponente desenvolveu em excesso os
aspectos fisiográficos da região, de menor importância com
respeito ao objeto do contrato. Descrições mais específicas
do objeto dos serviços ficaram prejudicadas por excederem
ao limite de páginas estabelecido, não possibilitando a correta
leitura e avaliação do tópico.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado não apresentado. Os diagramas
apresentados às páginas 23 e 27 apresentam a mesma
origem a despeito dos títulos diferentes e tem sua avaliação
prejudicada em função da não consideração das páginas em
excesso. O cronograma não se encontra entre os gráficos
considerados para avaliação.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado não apresentado. Integra as páginas em
excesso, não consideradas para fins de avaliação.
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2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido – obteve os pontos máximos
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VALEC
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos

17,5

- Cronograma e Fluxograma das Atividades

0,0

- Organização para Execução dos Trabalhos

0,0

Nota do Plano de Trabalho:

17,5

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

10,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

35,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

30,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

82,5

30,0
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VALEC
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: STRATA ENGENHARIA LTDA.
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. Descreve adequadamente a região
de implantação e a situação atual das obras. Apresenta uma
descrição objetiva da legislação e dos enfoques técnicos,
porém não se aprofunda na descrição dos serviços. É
superficial na descrição do apoio à VALEC no
desenvolvimento e na efetivação dos processos de
desapropriação, bem como no auxílio à liberação dos trechos
para as obras. Não discorre sobre ocupações ilegais.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado adequado. O Cronograma apresentado à
página 23 menciona as principais atividades listadas nos
Termos de Referência. O Fluxograma de Atividades refere-se
adequadamente
ao
desenvolvimento
do
processo
desapropriatório.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado adequado. Relaciona sucintamente as
responsabilidades dos membros da equipe técnica e suas
atribuições funcionais. Organograma adequado. Descrição
resumida dos recursos de infraestrutura e apoio logístico.

2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO
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-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: não atendido – os atestados apresentados não
certificam a participação do profissional como “coordenador ou chefe de
equipe de Projeto geométrico ou de desapropriação”, estando o mesmo
certificado como “Coordenador Geral e Consultor Especial de Geotecnia,
Pavimentação e Restauração”.

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido – obteve os pontos máximos
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PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: STRATA ENGENHARIA LTDA.

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos

17,5

- Cronograma e Fluxograma das Atividades

5,0

- Organização para Execução dos Trabalhos

5,0

Nota do Plano de Trabalho:

27,5

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

0,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

25,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

30,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

82,5

30,0
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VALEC
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. Descreve adequadamente as
atividades de cadastro, porém não se aprofunda nos
aspectos legais e institucionais do processo de
desapropriação. Apresenta uma descrição geral da região,
mas é ausente na descrição do empreendimento.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado insatisfatório. O proponente apresenta
equivocadamente um Cronograma de Permanência de
Pessoal no lugar do Cronograma de Serviços solicitado. O
fluxograma
apresentado
reteve-se
unicamente
no
desenvolvimento do processo desapropriatório, não
abrangendo todas as atividades.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado regular. Descreve adequadamente as
funções e atribuições do pessoal, mas é ausente na
descrição da estrutura de apoio logístico e deixa de
quantificar os equipamentos e insumos a serem alocados.

2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos
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-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): não foi atendido. Não foi
apresentada comprovação do vínculo empregatício na Proposta Técnica,
conforme indicado no Edital - FP = 0,8

Obs.: Apresentou a mesma equipe técnica para ambos os Lotes 01 e 02.

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido – obteve os pontos máximos
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VALEC
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos
- Cronograma e Fluxograma das Atividades

17,5
1,5

- Organização para Execução dos Trabalhos
Nota do Plano de Trabalho:

3,5
22,5

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

4,0

- Experiência Exigida no Edital

8,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

32,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

30,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

84,5

30,0

10

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil”

VALEC
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. Apresenta uma descrição muito
inconsistente da Ferrovia e é ausente na descrição regional.
Descreve corretamente os trabalhos de cadastro e avaliação.
Não procede à descrição do apoio à VALEC na liberação das
áreas apara as obras.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado insatisfatório. O cronograma apresentado à
página 19 e o fluxograma à página 20 deixam de mencionar
diversas atividades listadas nos Termos de Referência. O
fluxograma não apresenta um encadeamento ordenado das
atividades e não sugere a presença de pontos de controle.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado insatisfatório. Deixa de apresentar o
organograma solicitado e não descreve adequadamente as
funções e atribuições dos profissionais. Apresenta de forma
muito simplificada os recursos logísticos e materiais a
mobilizar.

2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO
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-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

Obs.: Apresentou a mesma equipe técnica para ambos os Lotes 01 e 02.

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido parcialmente. O atestado apresentado às
páginas 179 a 181 corresponde à elaboração de “Estudos de Custos de
Desapropriação” e não à “Elaboração de Projeto de Desapropriação, conforme
solicitado no Edital – 05 atestados x 5,0 = 25,0 pontos.
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VALEC
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos

17,5

- Cronograma e Fluxograma das Atividades

1,5

- Organização para Execução dos Trabalhos

1,5

Nota do Plano de Trabalho:

20,5

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

10,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

35,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

25,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

80,5

25,0
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. Descreve superficialmente o projeto
da Ferrovia e se aprofunda mais na descrição das
especificações e procedimentos. Descreve corretamente os
serviços de cadastro e avaliação e dá destaque ao auxílio à
VALEC na liberação dos trechos para obras.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado regular. O cronograma atende as atividades
relacionadas no Anexo I – Termo de Referência. O
fluxograma engloba todas as atividades relacionadas.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado adequado. Descreve corretamente a
estrutura técnico-administrativa, materiais e equipamentos.

2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

14

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil”

VALEC

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido – obteve os pontos máximos
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VALEC
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos

17,5

- Cronograma e Fluxograma das Atividades

3,5

- Organização para Execução dos Trabalhos
Nota do Plano de Trabalho:

5,0
26,0

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

10,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

35,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

30,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

91,0

30,0
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VALEC
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.
1.0

AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
•

METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: abrangendo a
elaboração dos projetos de desapropriações e para apoio aos projetos de
desapropriações, incluindo os levantamentos topográficos cadastrais
necessários à elaboração de plantas individuais, o cadastro físico e
fotográfico, pesquisas sobre proprietários e valores dos imóveis, aspectos
ambientais pertinentes às desapropriações, abordando a forma de solucionálos ou equacioná-los, com conclusões e recomendações necessárias.
Conhecimento da região.

Foi considerado regular. Descreve de maneira simplificada o
empreendimento e a região de implantação. Relaciona
corretamente as atividades, mas não as descreve de maneira
adequada, limitando-se a apresentar quadros com o nível dos
profissionais que nelas atuarão. Descreve com detalhes a
classificação dos imóveis a serem desapropriados, porém
com enfoque em edificações e imóveis urbanos, não coerente
com a
natureza
do
empreendimento,
implantado
predominantemente em áreas rurais.
•

CRONOGRAMA E FLUXOGRAMA: apresentando de forma sintética as
atividades do projeto de desapropriação.

Foi considerado regular. O cronograma atende a todas as
atividades relacionadas no Anexo I. OP fluxograma não
abrange a totalidade das atividades, restringindo-se aos
procedimentos de elaboração de cadastros e desapropriação,
deixando de lado o apoio operacional e institucional à
VALEC.
•

ORGANIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: com descrição da
estrutura a ser mobilizada para execução dos serviços, incluindo instalações,
equipamentos e veículos. Deverá ser apresentado um organograma da equipe
a ser alocada, descrevendo sucintamente as funções e atribuições de cada um
de seus integrantes

Foi considerado regular. Apresenta um organograma
adequado e descreve corretamente as funções e atribuições
da equipe de nível superior, porém não descreve as equipes
e procedimentos de nível auxiliar e de apoio quanto a
instalações, equipamentos e veículos, deixando de
apresentar sua quantificação.
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2.0

EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
•

COORDENADOR DE PROJETO

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

•

COORDENADOR SETORIAL

-

Formação Acadêmica: atendido – obteve os pontos máximos

-

Experiência na Função: atendido – obteve os pontos máximos

-

Fator de Permanência (vínculo empregatício): atendido FP = 1,0

Obs.: Apresentou a mesma equipe técnica para ambos os Lotes 01 e 02.

3.0
EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE – será
comprovada através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA.
-

Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos
de Engenharia Ferroviária ou Rodoviária (5,0 pontos por atestado e/ou
certidão - máx: 30 pontos): atendido – obteve os pontos máximos
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VALEC
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTAS TÉCNICAS
EDITAL No 011/2008 – LOTE 01
Proponente: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA.

NOTAS ATRIBUÍDAS
ITENS

NÃO APRESENTADO

INSATISFATÓRIO

REGULAR

ADEQUADO
AO EXIGIDO

1. AVALIAÇÃO CONCEITUAL DA PROPONENTE
- Metodologia para Execução dos Trabalhos

17,5

- Cronograma e Fluxograma das Atividades

3,5

- Organização para Execução dos Trabalhos

3,5

Nota do Plano de Trabalho:

24,5

2. EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR
- Coordenador de Projeto
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

15,0

- Coordenador Setorial
- Formação Acadêmica Exigida no Edital

5,0

- Experiência Exigida no Edital

10,0

Nota da Equipe Técnica de Nível Superior:

35,0

3. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE
- Elaboração de Projetos de Desapropriação integrantes de Projetos Executivos de
Engenharia Ferroviária ou Rodoviária
Nota da Experiência da Proponente:

30,0

NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA:

89,5

30,0

Brasília/DF, 17 de março de 2009.

Cleilson Gadelha Queiroz
Presidente

Viviane Moura de Sousa
Membro

Wagner Antunes Ayres
Membro

André Alves Cunha
Membro

Solimar Gomes de Neiva
Membro
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