
QUESTIONAMENTOS – CONCORRÊNCIA Nº 25/2022 PMT 

 

Questionamento 01  

Tornamos a solicitar novamente o boletim de sondagem que foi utilizado para a 

elaboração do projeto executivo. Ao contrário do que diz o esclarecimento enviado 

pela prefeitura, onde a mesma afirma não considerar essencial a disponibilização do 

boletim de sondagem, reiteramos, que por se tratar de fundações onde o método 

executivo é complexo, necessitamos saber as características geológicas do terreno, 

afim de analisarmos a estabilidade do solo e assim podermos orçar os serviços de 

escavação em solo e escavação sob ar comprimido. 

Resposta: Tendo em vista que o projeto apresentado pela equipe técnica contempla as 

necessidades básicas e a identificação das técnicas de execução dos serviços 

discriminados em projeto, consideram-se suficiente as informações expressas pela 

documentação técnicas anexas ao projeto. 

 

Questionamento 02 

 Ainda, com relação as fundações, o projeto apresenta como método executivo o 

sistema de tubulão a céu aberto e tubulão a ar comprimido. Em função do início da 

vigência da nova NR 18, onde a mesma apresenta limitações quanto a execução de 

tubulões a céu aberto e proibição de tubulões sob ar comprimido, ratificado pela 

portaria n° 3.733 de 10 de fevereiro de 2020 que indicou que a partir de 24 meses 

após a publicação da mesma, ou seja, 10 de fevereiro de 2022, não seria possível 

utilizar tal método executivo para a execução de fundações, conforme apresentado 

abaixo: 

Texto NR 18 atualizada: 

 

Portaria n° 3.733 de 10 de fevereiro de 2020: 

 



 
Sendo assim, solicitamos posicionamento desta Prefeitura quanto a manutenção ou 

não do método executivo proposto. 

Resposta: A portaria 3.733 de 10 de fevereiro de 2020, em seu Art. 5º que "Esta 

Portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação." ou seja, em 10 de 

fevereiro de 2020, passando a vigorar em 10 de fevereiro de 2021, no qual em sua 

tabela do Art. 3º, serão exigidos após decorridos os prazos nela consignados, contados 

da data da entrada em vigor desta Portaria, desta forma, 24 meses para "fundação por 

meio de tubulão de ar comprimido",  entendendo-se de que a modalidade ainda é 

permitida até 10 de fevereiro de 2023.  

 
 


