
 
 

L I C I T AÇ ÃO  N º  1 2 5 - 2 0 2 1  
R D C  P R E S E N C I AL  N º  0 0 4 - 2 0 2 1  

 
C O R R E Ç ÃO  E D I T AL Í C I A  

Em virtude de revisões realizadas no edital da Licitação em epígrafe, objetivando Contratação 
integrada de empresa ou consórcio de empresa de engenharia para a execução da 3ª etapa do 
Complexo Educacional de Feira de Santana, incluindo a elaboração de projetos executivos de 
arquitetura e projetos complementares de engenharia: 

 

16.5. Tabela de pontuação do índice técnico e da proposta técnica. 

Na pág.: 12, Onde se lê: 
 

FATOR A SER 
AVALIADO 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁX. DO 
CRITÉRIO 

1. Equipe do 
quadro técnico da 

licitante 

Engenheiro civil 
1 ponto a cada 4 anos de 
experiência completos do 

profissional 
6 

Arquiteto 
1 ponto a cada 4 anos de 
experiência completos do 

profissional 
2 

Engenheiro Civil/Arquiteto com experiência comprovada 
na execução de edificações com no mínimo 1.500m2 1 ponto por profissional 2 

Arquiteto com experiência comprovada na elaboração de 
projeto arquitetônico de construção, reforma ou 
ampliação de edificação com no mínimo 1.500 m2 

2 pontos por profissional 4 

Arquiteto ou engenheiro civil com pós-graduação na área 
de BIM reconhecido pelo MEC 1 pontos por profissional 2 

Engenheiro Civil/Arquiteto com experiência comprovada 
na elaboração de projeto de drenagem pluvial para 
edificação com área construída mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro Civil com experiência comprovada na 
elaboração de projeto preventivo contra incêndio para 
edificação com área construída mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro com experiência comprovada na elaboração 
de projeto hidrossanitário para edificação com área 
construída mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro ou arquiteto com experiência comprovada na 
elaboração de planilha orçamentária detalhada para 
edificação com área construída mínima de 1.500,00. m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro Eletricista com experiência comprovada na 
elaboração de projeto de instalações elétricas 1 ponto por profissional 2 

2. Elaboração de 
Projetos 

Executivos 

Projeto arquitetônico executivo 1 ponto a cada 3.000m2 9 

Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado 1 ponto a cada 2.000m2 5 

Projeto elétrico de edificações 1 ponto a cada 2.000m2 4 

Projeto de Combate a incêndio 1 ponto a cada 1.500m2 4 

Projeto de Cabeamento Estruturado 1 ponto a cada 1.500m2 3 

Projeto de Climatização 2 pontos a cada 1.500m2 4 

Projeto de rede de esgoto sanitário 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto Hidraúlico - Água fria 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto de Drenagem Pluvial 1 ponto a cada 2.000m2 3 



 

 
Leia-se: 
 

FATOR A SER 
AVALIADO 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁX. 

DO CRITÉRIO 

1. Equipe do quadro 
técnico da licitante 

Engenheiro civil 
1 ponto a cada 4 anos de 
experiência completos do 

profissional 
4 

Arquiteto 
1 ponto a cada 4 anos de 
experiência completos do 

profissional 
2 

Engenheiro Civil/Arquiteto com experiência comprovada na 
execução de edificações com no mínimo 1.500m2 

1 ponto por profissional 2 

Arquiteto com experiência comprovada na elaboração de 
projeto arquitetônico de construção, reforma ou ampliação 
de edificação com no mínimo 1.500 m2 

2 pontos por profissional 4 

Arquiteto ou engenheiro civil com pós-graduação na área de 
BIM reconhecido pelo MEC 

1 pontos por profissional 2 

Engenheiro Civil/Arquiteto com experiência comprovada na 
elaboração de projeto de drenagem pluvial para edificação 
com área construída mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro Civil com experiência comprovada na elaboração 
de projeto preventivo contra incêndio para edificação com 
área construída mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro com experiência comprovada na elaboração de 
projeto hidrossanitário para edificação com área construída 
mínima de 1.500,00 m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro ou arquiteto com experiência comprovada na 
elaboração de planilha orçamentária detalhada para 
edificação com área construída mínima de 1.500,00. m² 

1 ponto por profissional 2 

Engenheiro Eletricista com experiência comprovada na 
elaboração de projeto de instalações elétricas 

1 ponto por profissional 2 

2. Elaboração de 
Projetos Executivos 

Projeto arquitetônico executivo 1 ponto a cada 3.000m2 8 

Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado 1 ponto a cada 2.000m2 5 

Projeto elétrico de edificações 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto de Combate a incêndio 1 ponto a cada 1.500m2 3 

Projeto de Cabeamento Estruturado 1 ponto a cada 1.500m2 3 

Projeto de Climatização 2 pontos a cada 1.500m2 3 

Projeto de rede de esgoto sanitário 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto Hidraúlico - Água fria 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto de Drenagem Pluvial 1 ponto a cada 2.000m2 3 

Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 

1 ponto a cada 1.500m2 2 

3. Execução de 
edificações 

Execução de Edificações de Multiplos Pavimentos (mais de 1 
pavimento) 

1 ponto a cada 1.000m2 
de edificação com mais 

de 1 pavimento 
executada 

32 

Execução de auditório ou anfiteatro 
4 pontos por auditório ou 

anfiteatro executado 
8 

Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 1 ponto a cada 1.500m2 2 

3. Execução de 
edificações 

Execução de Edificações de Multiplos Pavimentos (mais 
de 1 pavimento) 

1 ponto a cada 1.000m2 
de edificação com mais 

de 1 pavimento 
executada 

26 

Execução de auditório ou anfiteatro 
4 pontos por auditório ou 

anfiteatro executado 8 



 
 

Considere-se corretos e completos todos os demais dados do referido edital. 
 
 

Feira de Santana, 29 de novembro de 2021. 
 
 
 
 

Jacicleide Gomes dos Santos 
Presidente da CPL 


