Allan Costa Bomfim
Engenheiro Civil Sênior/ Gerente de Projetos
allan.bomfim@hotmail.com / (83) 98108-6371

Engenheiro civil graduado pela UFBA com MBA em Gerenciamento
de Projetos pela FGV-RJ. Tenho 10 anos de experiência em gestão
de projetos de infraestrutura de grande e médio porte, como
ferrovias, edificações de alta complexidade e manutenção predial
em área industrial. Familiarizado com ferramentas de
gerenciamento de projetos (PMI), liderança de equipes e de fácil
relacionamento com clientes.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
➢

Brasileiro, 33 anos.
Rua Luiz Alves da Rocha,
93, Edf Allure, Apt 103
Jardim Oceania - João
Pessoa - PB
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Engenharia Civil – UFBA
Universidade Federal da
Bahia – 2008
MBA Gerenciamento de
Projetos – FGV-RJ – 2016
IDIOMAS
• Inglês - Avançado
• Espanhol - Básico

Planejamento

• Elaboração de planejamento detalhado de projetos complexos
com prazos contratuais desafiadores (EAP, cronogramas,
histogramas de recursos, relatórios gerenciais e etc);
• Acompanhamento de planejamento e
financeiro dos projetos utilizando MS Project;

progresso

físico-

• Avaliação de projetos de engenharia para verificação de
atendimento às normativas técnicas vigentes, especificações e
escopo, bem como os aspectos formais de validação;

➢

Custos e Escopo

• Orçamento de projetos e acompanhamento de custos (CAPEX
e OPEX). Análise de equilíbrio financeiro, além de elaboração e
defesa de pleitos comerciais;
• Medição em contratos de valor unitário e valor global, definindo
e utilizando critérios de medição formalizados. Garantindo avanço
físico e financeiro compatíveis;
• Gestão contratual, através de correspondências, diários de

obra, relatórios de acompanhamento, registros de mudanças e
gestão de riscos;

SOFTWARES
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Excel Avançado
MS Project
Power Point
Microsoft Word
Citadon
SAP
AutoCAD
Corel Draw

• Braskem
Cargo: Engenheiro de Manutenção Sênior (mai/17 a nov/17)
- Responsável pela manutenção predial das áreas administrativas
das 05 plantas Braskem no Polo Petroquímico de Camaçari,
gerindo contratos de facilites, implantação de indicadores,
procedimentos e relacionamento com usuários;
• Consórcio AZVI Squadro VLT Fortaleza (CE)
Cargo: Engenheiro de Custos, Orçamento e Administração
Contratual (dez/16 a abr/17)
- Acompanhamento de custos e estudos orçamentários. Elaboração
de aditivos contratuais e desenvolvimento de pleitos;
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•

Construtora Norberto Odebrecht (mar/09 a dez/16)
Cargo: Coordenador de Planejamento
Atividades: Acompanhamento e controle de construção. Elaboração planos de
ataques, cronogramas, histogramas, relatórios gerenciais e controle de produtividade;
Cargo: Coordenador de Engenharia
Atividades: Gestão de contrato com projetistas para soluções técnicas, análise crítica
de projetos, controle de emissão de documentos e licenciamento de obras;
Cargo: Coordenador Comercial
Atividades: Elaboração de propostas técnicas e comerciais, medições, orçamentos,
desenvolvimento de justificativas técnicas e desenvolvimento de pleitos;
Cargo: Coordenador de Produção
Atividades: Responsável por serviços de terraplanagem e drenagem em projetos de
infraestrutura;
PROJETOS
jul/14 até dez/16 – Coordenador de Engenharia (Sênior)
Contrato: Fábrica de Escolas do Amanhã – RJ (R$ 346.492.425,16)
Cliente: Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (Riourbe)
Características: Construção de 28 escolas para atender a 13.260 estudantes
mai/13 a jun/14 – Coordenador de Planejamento (Sênior)
Contrato: Estação Multimodal Maracanã – RJ (R$ 177.942.392,65)
Cliente: Governo do estado do Rio de Janeiro (Setrans)
Características: Obras de Reformulação da Estação Multimodal Maracanã.
jun/12 a abr/13 – Coordenador Comercial e Custos (Sênior)
Contrato: Estudos de mercado (Escritório Odebrecht Salvador) – BA
Características: Elaboração de propostas técnicas e comerciais de projetos diversos
jan/10 a mai/12 – Coordenador de Planejamento e Projetos (Pleno)
Contrato: Ferrovia Transnordestina – PE e PI. (R$ 2.706.000.000,00)
Cliente: Transnordestina Logística S.A (CSN)
Características: Construção de 1.232km de ferrovia, ligando o Porto de Suape-PE a
Eliseu Martins-PI
mar/09 a dez/09 – Engenheiro Júnior – Planejamento
Contrato: Virador de Vagões 04 e Pêra Ferroviária CVRD (~R$ 300.000.000,00)
Cliente: Companhia Vale do Rio Doce (CRVD) em São Luis-MA
Características: Implantação de novo Virador de vagões de minério de ferro

•

ARC ENGENHARIA (fev/06 a fev/09)
Cargo: Engenheiro Civil e Estagiário
Responsabilidades: Acompanhamento e supervisão de obras residenciais (edifícios e
condomínio de casas), orçamento, planejamento, relacionamento com clientes e
assistência técnica (pós-venda).

•

ENGETOP – Empresa Júnior de Engenharia Civil – UFBA (ago/03 a fev/06)
Voluntário / Membro fundador (Diretor de Marketing)
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