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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 039/2020 
 
PROCESSO Nº 01-076.252/20-35 
 
REF.: RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 

Objeto: Serviços comuns de engenharia consultiva para apoio técnico na elaboração de planos de 

implementação BIM e desenvolvimento de projetos-piloto, com o fornecimento de materiais, insumos e mão de 

obra, conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste Edital. 

 

Pergunta: “1. Já estão definidas as áreas que serão entrevistadas ou cabe à consultoria essa definição?” 
 

Resposta: A consultoria deve realizar o diagnóstico entre todos os órgãos partícipes, assim a Contratada deverá 

analisar os processos e setores dos órgãos que possuam atividades relacionadas ao BIM, conforme 

organograma, procedimentos, funções e atividades de cada órgão, respeitando as suas peculiaridades. Vale 

ressaltar que os trabalhos terão profissionais de cada órgão partícipe para a orientação de fiscalização dos 

trabalhos (vide item 11 -”Fiscalização dos Serviços” do Termo de Referência). 

 

Pergunta: “2. Qual a estimativa da quantidade de pessoas que deverão ser entrevistadas na etapa de 
Diagnóstico, para os 4 órgãos envolvidos?” 
 
Resposta: Durante a etapa de diagnóstico a vencedora do certame deverá realizar esta avaliação. A quantidade 
de entrevistas serão tantas quantas forem necessárias para o levantamento eficiente das informações para a 
elaboração do diagnóstico, a Contratada pode lançar mão de técnicas de entrevista como preenchimento de 
formulários para auxiliar as entrevistas presenciais, de forma que as técnicas de pesquisa envolvidas sejam 
efetivas e funcionais. Cabe ressaltar que a contratada terá acompanhamento do(s) fiscal(is) de contrato para 
direcionamento/ coordenação das ações perante os órgãos partícipes e seus colaboradores (vide item 11 -
”Fiscalização dos Serviços” do Termo de Referência). 
 
 
Pergunta: “3. É necessária a simultaneidade no desenvolvimento do Plano de Implementação? Os diagnósticos 
não podem ser conduzidos de forma sequencial para os 4 órgãos e os Planos entregues ao final do prazo de 70 
dias?” 
 
Resposta: Conforme eventograma, as etapas do Plano de Implementação dos órgãos partícipes serão 
concomitantes. O sequenciamento implica em que apenas um dos órgãos terão ação de cada vez, o que não foi 
desejado no planejamento das atividades.Observar o quadro de equipe mínima (item 6.3 do TR). 
Conforme o Apêndice II Cronograma físico financeiro, temos as seguintes previsões de prazos de elaboração 
das atividades dos Planos de Implementação: 
 

 Sudecap: 1ª a 7ª semana; 

 Urbel: 1ª a 10ª  semana; 

 BHTRANS: 1ª a 10ª  semana; 

 SMPU: 1ª a 10ª  semana. 
 
 
Pergunta: “4. Ainda não existe padronização consolidada do esquema IFC para todos os elementos de 
infraestrutura. Neste caso, entende-se que a exportação IFC se limitaria ao que os softwares permitem. Este 
entendimento está correto?” 
 
Resposta: Sim. O uso de IFC deve ser utilizado, contudo havendo restrições de uso no projeto piloto de 
infraestrutura, limitações dos softwares serão consideradas. Outros formatos de arquivo serão permitidos 
contanto que estejam alinhados ao fluxo de trabalho. 
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Pergunta: “5. Para a emissão final do projeto piloto, solicita-se a emissão de documentação tradicional de 
projeto (memoriais descritivos, especificações técnicas, memórias de cálculo, etc.). Tais documentações são 
responsabilidade de emissão de uma empresa projetista. Seria responsabilidade da CONTRATADA atuar como 
projetista para o desenvolvimento do projeto piloto?” 
 
Resposta: A empresa não terá responsabilidade técnica sobre os projetos modelados em BIM nos moldes de 
uma empresa projetista, a Consultoria é mentoria, mas os profissionais dos órgãos envolvidos com o tema terão 
sim outra consideração sobre responsabilidade. O intuito de descrever a emissão de documentação é que o 
enfoque não permaneça apenas no desenvolvimento dos modelos em si, mas também na geração de 
documentação que pode ser extraída deles.  
 
 
Pergunta: “6. Ainda neste tópico, ante o uso da metodologia BIM, composta por modelos inteligentes que 
permitem a consulta das informações de projeto, e do uso de um CDE para colaboração e verificação dos 
modelos/documentos, não seria mais interessante para a CONTRATANTE fazer uso dos modelos BIM para 
consultar as informações relevantes (com apoio da COTNRATADA), ao invés de exigir que a CONTRATADA as 
entregue como se estivesse atuando como uma projetista?” 
 
 
Resposta: O intuito da Consultoria é a transferência de conhecimento e tecnologia aos órgãos partícipes. As 
ações que envolvem projetos pilotos terão envolvimento dos profissionais técnicos dos órgãos partícipes. Sobre 
a questão mencionada pela empresa de considerar a empresa como projetista extraio os trechos abaixo: 
 
 
Conforme item 3 - “Justificativa” do Termo de Referência temos: 

“A Consultoria vai elaborar o Plano de Implementação BIM, que é um planejamento para 
ações futuras nos órgãos, com a participação de equipe de profissionais da PBH. Estes 
profissionais da PBH atuarão também no desenvolvimento de projetos-piloto, com a 
devida orientação e acompanhamento da Consultoria objetivando, com a prática, a 
necessária transferência de conhecimento e tecnologia para aplicação em outras 
atividades e projetos na metodologia BIM no futuro atendimento de demandas no setor 
de engenharia e construção  da administração municipal.” 

 
 
Conforme item 4.2. Desenvolvimento de projetos-piloto”, temos: 

“A CONTRATADA irá atuar junto à equipe de profissionais da CONTRATANTE alocada 
no desenvolvimento de dois projetos-piloto, diagnosticando as necessidades, planejando 
e acompanhando o desenvolvimento dos mesmos e elaborando documentos e registros 
relacionados a estas atividades.  

O trabalho da CONTRATADA junto à equipe de profissionais da CONTRATANTE estará 
associado ao desenvolvimento de projetos-piloto que serão realizados de acordo com as 
estratégias dos Planos de Implantação apontadas no item 4.1, devendo também 
considerar os requisitos descritos nos itens seguintes: 

4.2.1.Escopo e premissas para desenvolvimento dos projetos-piloto. 

Os projetos-piloto terão escopos pré-definidos pela CONTRATANTE relativos à 
modelagem BIM de um empreendimento de edificação e um de infraestrutura. 

A CONTRATADA atuará junto aos profissionais dos órgãos orientando, na forma de 
mentoria, o desenvolvimento dos projetos-piloto. Assim, os projetos-piloto serão 
desenvolvidos por profissionais da CONTRATANTE sob orientação e acompanhamento 
direto da CONTRATADA, que deverá permanentemente agregar aos profissionais da 
CONTRATANTE as informações e avaliações decorrentes de todos os aspectos 
desenvolvidos nessa atividade, tornando os profissionais desta última capazes e aptos a 
aplicarem a metodologia em outros projetos da PBH. 

A CONTRATADA deverá fornecer subsídios para os profissionais dos órgãos envolvidos 
na elaboração dos pilotos, levantando e apontando as necessidades de ajustes nos 
processos internos, nível de detalhamento a ser adotado para os projetos, e 
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identificação da necessidade de utilização de outras ferramentas complementares no 
processo BIM. A gestão da manutenção não será abordada no escopo de ambos os 
projetos-piloto (edificações e infraestrutura), apenas serão discutidas questões 
relacionadas ao seu planejamento e interface com os serviços desenvolvidos na 
execução de obras. 

4.2.3.4 Transferência de tecnologia no desenvolvimento dos projetos-piloto 

A CONTRATADA deve dar o suporte à equipe de profissionais da CONTRATANTE no 
desenvolvimento dos projetos-piloto que serão executados com equipes próprias 
acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos e comunicando formalmente à equipe 
de profissionais da CONTRATANTE as informações e avaliações que surjam dessas 
análises que deverão ser igualmente citadas nos relatórios dos eventos. Essa interação 
com a equipe de profissionais da CONTRATANTE deve se dar também durante o 
desenvolvimento dos Planos de Implementação BIM, especialmente durante o 
diagnóstico de processos e documentação, que deverá ser realizado com a máxima 
participação dos profissionais dos órgãos envolvidos nesta contratação.  

Essa forma de trabalho traz consigo o conceito de mentoria, associado ao trabalho 
participativo, com transferência de conhecimento e tecnologia conferindo benefícios à 
CONTRATANTE que não apenas recebe um produto elaborado por terceiros mas, 
acompanha, discute e contribui com a qualidade deste produto de forma a torná-lo 
efetivamente útil para as suas rotinas de trabalhos posteriores.” 

 
Pergunta: “7. Será fornecido o cronograma de execução da obra pela CONTRATANTE para fins de 
operacionalização do Planejamento Físico do Empreendimento através dos modelos BIM, conforme solicitado no 
item 10.1 do TR?” 
 
Resposta: 
 Caso esteja se referindo ao cronograma para a etapa 7 - “Elaboração do Planejamento Fìsico do 
Empreendimento” pertinente ao Projeto Piloto de Edificação do item 10.1, a elaboração do cronograma será 
realizado conjuntamente entre Contratante e Contratada. Cabe ressaltar que a elaboração do cronograma não 
contém um nível de complexidade alto, visto que o item 4.2.1 - “Escopo e premissas para desenvolvimento dos 
projetos-piloto”  do Termo de Referência traz: 

“A modelagem do piloto de edificação contemplará uma edificação virtual de até 100m², 
de um pavimento, inserida em um terreno fictício de cerca de 2000 m². O piloto deverá 
ser desenvolvido com as ferramentas e softwares existentes na SUDECAP com 
eventual uso de licença temporária/gratuita de software complementar, se necessário. O 
desenvolvimento do piloto deverá contemplar a modelagem dos elementos de 
arquitetura (paredes,vãos,esquadrias, cobertura, acessos, paisagismo), terraplenagem, 
estrutura, contenções e fundações, instalações, drenagem projeto de combate a 
incêndio, sinalização, compatibilização entre todos os projetos, orçamento, geração, 
análise e gestão de documentação técnica, automação (se aplicável), e planejamento 
físico do empreendimento (para suposta construção). “ 

 
 
O efeito de realizar o planejamento físico do empreendimento é para a aplicação das ferramentas de software de 
Planejamento BIM 4D, com a vinculação entre objetos BIM e atividades do cronograma. 
 

  



                                     Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

4 de 2    

 

Pergunta: “8. Será necessário que a CONTRATADA emita ART para o desenvolvimento do projeto piloto 
fictício?” 

 

Resposta: Não como responsável técnico do serviço, mas sim pela atividade correspondente, que no caso é de 
acompanhamento e emissão de relatório, a contratação não foi contratada para a elaboração de projetos, mas 
sim de engenharia consultiva de mentoria. As ARTs/ RRTs que serão necessárias são as pertinentes aos 
relatórios técnicos emitidos pela Contratada, não havendo vinculação de responsabilidade pela modelagem e 
dimensionamento dos projetos pilotos. 
 
 
Pergunta: “9. É necessária a ART para todos os profissionais da equipe técnica, mesmo os que participarem 
apenas da etapa de Plano de Implementação?” 
 
Resposta: A emissão de ART/RRT é vinculada aos serviços a serem executados no Contrato no limite das 
atribuições que cada profissional irá realizar. 
 
 
Pergunta: “10. Somente funcionários CLT da CONTRATADA podem participar das atividades técnicas?” 

Resposta: Conforme item 8.1.13 do Termo de Referência, inserido  no item 8 -  DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 
APÓS A CONTRATAÇÃO, temos: 

“Comprovação de integração dos profissionais da equipe técnica, feita através de cópia 
do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante 
da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional competente 
como RT da Contratada; ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido 
pela legislação civil comum, devidamente registrado no cartório competente e/ou na 
entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 1º, da Lei Federal 
6.496/1977 e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010;” 

 

Pergunta: “11. O item 16.1.2.1 da Qualificação Técnica da sessão de Habilitação, solicita certidão de registro na 
entidade profissional competente. Estamos em processo de registro no CREA e esse processo deve levar 
aproximadamente 15 dias para ser concluído. 
A não apresentação desse documento desabilita nossa empresa, uma vez que teremos esse documento para 
apresentação apenas no momento da contratação?” 
 
Resposta: O cadastro da proposta inicial e dos documentos de habilitação deverão ser inseridos em 
conformidade com o disposto no item 12 do edital de convocação, a saber: 
 

12. DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO – SISTEMA 

DO PORTAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

12.1   O licitante deverá encaminhar a Proposta Comercial, CONCOMITANTEMENTE 

com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, ATÉ O DIA E HORA INDICADOS NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, por meio do 

endereço Eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio 

da opção “Acesso ao Sistema” botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” 

escolher “Encaminhar/Alterar Propostas”  selecionar o certame desejado  clicar na 

Atividade “Envio de Proposta”  selecione o item desejado  digite o valor proposto  

anexe a Proposta Comercial  clique no botão “Enviar Proposta” e seguir a indicação do 

Sistema no Portal da Caixa Econômica Federal para envio dos documentos de habilitação 

relacionados no item16 deste Edital. 

 

(...) 

 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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12.5    Os documentos de habilitação são aqueles elencados no item 16 deste Edital. 

(grifo nosso) 

 

12.6 Não haverá oportunidade extra para envio dos documentos de habilitação, 

ressalvados aqueles de natureza complementar, em diligência, conforme solicitação e 

prazos fixados pelo Pregoeiro por meio do Sistema do Portal da Caixa Econômica 

Federal. (grifo nosso) 

 

 

 
Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira da SUDECAP 


