
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS SMOBI 024-2021 TP 
 

 Seguem questionamentos apresentados pelos licitantes e respostas das áreas 

técnicas da SUDECAP relativas à licitação SMOBI 024/2021 TP cujo objeto é 

“Contratação de serviços técnico-profissionais especializados para consultoria na 

elaboração de planos de implementação BIM e modelagem de projetos piloto”: 

 

1- De acordo com item 10.1.3.2 do Edital a LICITANTE deverá comprovar a 
experiência e vínculo empregatício do Coordenador e dos 4 Analistas BIM.  
Já de acordo com item 6 do Termo de Referência, a empresa CONTRATADA 
deverá apresentar uma equipe, conforme item 6.3 do Termo de Referência, 
composta por 1 Coordenador, 4 Analistas BIM, 1 Analista de Infraestrutura e 1 
Projetista BIM.  
Diante do exposto, entendemos que, para fins de habilitação a empresa 
LICITANTE deverá apresentar, nesse momento, somente o Coordenador e os 4 
Analistas BIM, sendo que o Analista de Infraestrutura e o Projetista BIM deverão 
ser apresentados somente pela empresa CONTRATADA. Está correto nosso 
entendimento?  
 

Resposta: Sim. 

 

2- Entendemos que não será responsabilidade da CONTRATADA o 
desenvolvimento de projetos técnicos (conceitual, básico, detalhado ou mesmo 
executivo), sendo atribuição da CONTRATADA a capacitação dos profissionais 
indicados da SUDECAP em BIM, a partir dos projetos já disponíveis na 
SUDECAP. Está correto nosso entendimento?  
 

Resposta: Sim nos termos dos itens 4.1.6, 4.2 e 4.3 do Projeto Básico (Anexo 1). Trata-

se de modelagem a partir de projetos já pré-concebidos (remodelagem) e de baixa 

complexidade a serem disponibilizados pela Contratante. 

 

3- Observamos que o escopo inclui atividades como diagnóstico de hardwares, 
“mapeamento da necessidades de reestruturação do parque de informática  
Hadwares”, “mapeamento da necessidade de reestruturação do parque de 
informática – rede e infraestrutura” (incluindo a descrição de servidores, sistema 
de comunicação e coordenação, sistema de backup, dentre outros). Para a entrega 
da integridade deste escopo, cumprindo os requisitos editalícios, entendemos que 
seria necessário o envolvimento de um profissional com formação na área de 
tecnologia da informação, apoiado por profissionais com domínio de BIM, uma vez 
que a expertise em BIM não está diretamente relacionada a conhecimentos 
intrínsecos da área de tecnologia da informação. Entretanto, o Edital não requer o 
envolvimento de profissionais com a formação e experiência em tecnologia da 
informação, bem como não contempla valores referentes a esta função na 
formação do preço de referência dos serviços.  
Diante do exposto, solicitamos que seja esclarecido o perfil do profissional 
requerido para a execução destas atividades e por quanto tempo devemos 
considerar sua mobilização para a formação de preço. 
 



Resposta: Conforme item 2(a) do Projeto Básico ( Anexo 1), a elaboração de Planos de 

Implementação BIM deve conter estudos, levantamentos e diretrizes gerais para adoção 

futura do BIM nestes órgãos. 

Observar itens 6.3 e item 6.4 do Projeto Básico (Anexo 1) e seu Apêndice 2 quanto ao 

perfil dos profissionais requeridos e prazo de execução dos trabalhos. 

 Ver também a resposta ao questionamento 7. 

 

4- No item 4.1.6 do Anexo I, é informado que “Em relação ao licenciamento de 
empreendimentos, a CONTRATADA deverá trabalhar em estreita interação com 
os (as) profissionais da SMPU, buscando estabelecer para projetos futuros, o 
conjunto mínimo de ferramentas e parâmetros a serem empregados nos projetos 
que serão submetidos ao processo de licenciamento naquela Secretaria”.  
Questiona-se:  
a) Solicitamos detalhar qual o escopo requerido para as atividades de 
licenciamento.  
 

Resposta: O item 4.1.6 apresenta o que se pretende: interação com equipe da 

Contratante por meio dos profissionais da SMPU, para o estabelecimento do conjunto 

mínimo de ferramentas e parâmetros para projetos futuros. Não será o caso de aplicação 

no desenvolvimento dos pilotos, conforme descrito no item 5.2 do Projeto Básico 

(Anexo 1).   

 

b) Entendemos que o objetivo neste ponto seria estabelecer quais requisitos os projetos 

a serem apresentados à SMPU devem conter no que se refere ao BIM. Está correto 

nosso entendimento? 

  

Resposta: Sim 

 

5- Ainda no que se refere ao licenciamento ambiental, solicitamos que seja 
especificado qual o escopo previsto/atividades relativas ao BIM para atender ao 
item 5.2 do Anexo I, qual seja: “No aspecto de impacto ambiental a Contratada 
deverá considerar, de forma geral, como a legislação dever ser observada quando 
da elaboração de projetos ou intervenções físicas futuras, como requisito de 
licenciamento.” 
 

Resposta: Ver resposta ao questionamento 4 (a).  A Contratada deverá apontar, no 

contexto BIM, que instrumentos/ferramentas são os mais indicados no uso desta 

metodologia em atividades de licenciamento para futuros projetos.  

 

6- Com relação ao item 4.1.7 do Anexo I, ao se referir aos “Planos de 
Implementação BIM setoriais”, solicitamos esclarecer se esta referência diz 
respeito às disciplinas de projetos de engenharia ou indicar qual deveria ser nosso 
entendimento da palavra “setoriais” neste contexto.  
 

Resposta: Setoriais aqui referenciados são os quatro órgãos abrangidos nesta 

contratação. Referem-se a cada um dos quatro Planos de Implementação setoriais a 

serem elaborados (1 por órgão) conforme descrito nos itens 10, último parágrafo e  

10.1.4(a) do Projeto Básico (Anexo I).  Ver também que são 4 Planos de Implementação 

BIM conforme quantitativos  indicados no Apêndice 1- Planilha de Orçamento e 

Apêndice 2 - Eventograma  do Projeto Básico (Anexo I). 



 

7- A Planilha de Orçamento do Apêndice I apresenta o custo e o preço indicados 
como teto para esta Tomada de Preços. Em outros apêndices, é apresentado o 
detalhamento de formação destes preços e as respectivas CPUs. As CPUs 
demonstram que os serviços foram orçados considerando principalmente três 
variáveis: Engenheiro Consultor Especial, Engenheiro Intermediário, e Formato 
A4. Foram utilizados preços da “Tabela mensal de preços unitários para serviços 
de construção e consultoria” disponível no site da PBH referentes ao “CÁLCULO 
DE MÃO DE OBRA PARA CONSULTORIA DE PROJETO”.  
Através da análise destas informações, apreende-se que a orçamentação desta 
demanda não está compatível com os serviços requeridos no Edital e, entendemos 
que precisa ser revista para garantir a apresentação de propostas comerciais pelas 
proponentes que atinjam a completude da demanda requerida pelo Edital e 
atendam aos anseios da SUDECAP que geraram esta Tomada de Preços.  
A título de exemplo, a CPU 01 é relativa ao “Diagnóstico de Processos e 
Documentação”, ou seja, o serviço requerido é de mapeamento de processos, que é 
diferente por essência da elaboração de projetos, usada como base para a 
precificação. Cabe destacar que o serviço requerido no edital não é referente à 
elaboração de projetos, mas sim à capacitação da equipe da SUDECAP em uma 
METODOLOGIA que abarca tecnologia, processos e agentes de forma integrada 
para permitir que se construa digitalmente um modelo virtual da construção 
composto por uma geometria precisa e informações importantes para dar suporte 
à execução, fabricação e outras atividades do ciclo de vida da construção. Ou seja, 
o escopo dos serviços, apresentado de forma detalhada ao longo do edital, foi 
excessivamente simplificado para o cálculo do preço deste processo, e não 
considerou a complexidade do escopo. Assim sendo, sugerimos que a forma de 
precificação seja alterada (através de cotação de preços com fornecedores, por 
exemplo) para que os objetivos desta licitação sejam atendidos. 
 

Resposta: Os quantitativos de carga horária previstos para cada item da Composição de 

Preços Unitários encontram-se detalhados visando demonstrar a base-referencial do 

preço-teto e encontram-se dimensionados corretamente. Os valores unitários de 

remuneração das categorias profissionais consideradas estão de acordo com aqueles 

publicados na Tabela de Preços da SUDECAP referenciada nesta licitação.  

 

Observar no item 2  do Projeto Básico ( Anexo I) a informação sobre os órgãos para os 

quais se destina esta licitação, três órgãos vinculados à SMOBI (SUDECAP,URBEL, 

BHTRANS) e um órgão de interface (SMPU).  

 

No item 3  do Projeto Básico (Anexo I) esclarece-se que os três  órgãos vinculados à 

SMOBI e envolvidos nesta contratação executam a mesma natureza de atividade sendo 

responsáveis por executar diretamente ou por terceiros, projetos e obras e serviços no 

ramo da AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção).  Um dos órgãos, a SMPU, é que 

possui atividade distinta, relacionada, dentre outras, com a atribuição de licenciar e 

aprovar projetos a serem implantados no município de Belo Horizonte. 

 

Reportamo-nos ainda ao item 2, e a outros pontos do Projeto Básico: item 2 (a), item 3-

penúltimo parágrafo, item 4-terceiro parágrafo, e item 4.1. Reforçamos que a 

contratação visa a elaboração de Planos de Implementação BIM e não a Implementação 

do BIM em si. Os Planos e o desenvolvimento dos pilotos no bojo desta metodologia 



irão servir para apontar os requisitos e necessidades de adequação dos órgãos à adoção 

do BIM em ações futuras.  

 

8- De acordo com o item 9.2.4 do Edital, não poderá participar da licitação a 
licitante que:  
“9.2.4. incorrem em qualquer dos impedimentos elencados no art. 9º, da Lei n� 
8.666/93, ou no art. 42, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte.”  
“Art. 42 O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 
adoção, e os servidores e empregados públicos municipais não poderão firmar 
contrato com o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as 
respectivas funções.”  
Questiona-se:  
 a) Considerando que grandes empresas possuem mais de 350 
sócios/diretores em seu quadro societário e diante da complexidade em obter 
informações de parentes até 2º grau, entendemos que a vedação se restringirá 
somente aos sócios administradores, de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto 
9.507/2018. Está correto nosso entendimento?  
 

Resposta: O art. 42 da Lei Orgânica do Município refere-se unicamente a vedação de 

pessoas físicas de contratarem com o Município de Belo Horizonte, não se referindo 

expressamente a sócios de pessoas jurídicas. No entanto, conforme jurisprudência dos 

Tribunais de Contas será observado pela CPL a existência de conflito de interesses na 

contratação de pessoas jurídicas que tenham sócios servidores públicos que possa 

caracterizar violação aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade a 

ser analisada no caso concreto. O Decreto 9.507/2018 se aplica apenas às contratações 

realizadas pela União, não se aplicando ao Município de Belo Horizonte. 

 

9- Solicitamos a prorrogação da data de entrega das propostas por mais 10 (dez) 
dias úteis contados da data indicada no Edital (03/09/2021), considerando a 
quantidade questionamentos a serem respondidos e, considerando também, a 
complexidade dos serviços e para uma melhor análise dos serviços a serem 
executados.  
Ressalta-se que essa prorrogação é de suma importância para obtenção de 
documentos exigidos, uma análise mais detalhada das respostas dos 
questionamentos, uma análise mais detalhada dos serviços a serem executados e, 
por consequência, a apresentação de proposta competitiva e com qualidade 
necessária para melhor atendimento do objeto. 
 

Resposta: A data de abertura da licitação será adiada. A nova data de abertura, bem 

como do recebimento das habilitações e das propostas, será publicado no DOM (Diário 

Oficial do Município de Belo Horizonte) do dia 02/09/2021. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021. 

 

Lucas Barbosa da Cunha  

Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações 
Portaria SMOBI/SUDECAP nº 040/2021 


