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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2019 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 
consultoria especializada naelaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos e 
prestação de serviços técnicos especializadoscorrelatos, nas áreas de infraestrutura, 
intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município deCamaçari, BA. 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 

RECORRENTE: CALADO & VILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A abertura dos envelopes de habilitação se dará em 29/10/2019. O art. 41, §2º da Lei 8.666/93 

determina que o direito do licitante de impugnar os termos do edital subsiste até o segundo dia 

útil que antecede a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência. Assim, é tempestiva 

a Impugnação em análise em face do seu protocolo em 21/10/2019. 

RESUMO DOS FATOS 

A Impugnante insurge-se contra as exigências técnicas constantes dos itens 8.3 e 8.4 que 

exigem, dentre outras, experiência com BIM (Modelagem da Informação da Construção).  

DO PEDIDO 

“(...) requerer que seja acatado os termos desta Impugnação, fazendo parar de constar no 

edital em tela as exigências aqui impugnadas, por ser da mais plena JUSTIÇA” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega que o sistema BIM não vinha sendo adotado no 

mercado de consultoria e que só será obrigatório no governo federal a partir de 2021. Aduz 

que o tamanho das áreas exigidas para pontuação máxima excluem empresas que já adotam o 

sistema BIM em menor magnitude e conclui afirmando que a exigência de experiência em BIM 

dos itens 8.3 e 8.4 são óbice à participação do maior numero de licitantes no certame . 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica, foi-nos respondido em 23/10/2019 

o que se segue: 

Antes de apresentarmos as devidas contra argumentações, faz-se necessária uma breve introdução sobre 

a tecnologia BIM (BuildingInformationModeling). Trata-se de tecnologia para desenvolvimento e gestão 

de projetos da construção civil, a qual permeia todas as fases do empreendimento, desde a concepção, 

passando pela execução, até as fases de operação e manutenção. 

Por meio desta tecnologia, os diversos profissionais envolvidos com o processo de design, planejamento, 

execução, operação e manutenção trabalham a partir de um mesmo modelo digital. Tal integração evita 

falhas de compatibilização entre as diferentes disciplinas de um projeto (arquitetônica, civil, mecânica, 

elétrica) e corrobora no reaproveitamento de informação, de modo que o modelo desenvolvido ao final 

da execução do projeto torna-se a base necessária para a gestão das atividades da obra. 

Sendo assim, do ponto de vista do contratante, tal tecnologia traz duas vantagens básicas: 1) um projeto 

livre de erros de compatibilização; 2) um projeto que permita uma gestão mais eficiente das atividades 

de operação e manutenção. 

Considerando que as atividades de operação e manutenção representam mais de 95% do tempo do 

empreendimento (enquanto o tempo para desenvolvimento do projeto e execução das obras estão na 

faixa de 2 a três anos, o tempo de operação e manutenção está na faixa de 40 a 60 anos), há um elevado 

peso das vantagens trazidas para esta fase do empreendimento (operação e manutenção). 

Segundo a tecnologia BIM, informações referentes a contratos, garantias e manuais, integram o projeto, 

e permitem a implantação de um sistema de gestão integrada e automatizada das atividades de operação 

e manutenção. 

Em termos simples, as tecnologias BIM permitem que os modelos virtuais antecipem grande parte dos 

problemas de execução, propiciam o acompanhamento eficaz dos custos e do cronograma das obras 

além de facilitar a gestão e operação das edificações – o que reduz custos, otimiza processos e aumenta o 

desempenho global 

Tendo em vista os ganhos de eficiências em todas as fases do empreendimento, o mercado tem lançado 

diversos softwares que empregam tal tecnologia. Já existe também comunidade técnica responsável pelo 

desenvolvimento de código aberto. O código aberto permite a interoperabilidade entre softwares BIM 

fabricados por empresas diferentes. Com isso, o desenvolvimento dos projetos em BIM não fica restrito a 

poucos escritórios de engenharia e arquitetura. 

É inegável o papel do Municipio, na indução do processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia 

BIM em obras públicas. Diversos órgãos públicos também vêm exigindo a tecnologia BIM em suas 

contratações, tal como o DNIT, Exército Brasileiro, Governo de Santa Catarina, Governo do Paraná, 

Metrô de São Paulo, Banco do Brasil, Fundação para o Desenvolvimento da Educação de São Paulo, 

Petrobras, Telebras, Receita Federal entre outros. 

Feita esta breve apresentação sobre as vantagens da tecnologia BIM, apresentamos as primeiras 

considerações sobre as exigências técnicas contidas no edital de licitação. 

As exigências de comprovação técnica são adequadas, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 

assegurando-se de que a exigência do BIM não implica restrição do caráter competitivo do certame.  
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A administração pública busca a eficiência máxima dos atos administrativos além da execução de obras 

que atendam aos requisitos da qualidade, prazos de execução e custos dentro dos previstos no certame 

licitatório. A tecnologia BIM proporciona tudo isso. 

Com o objetivo de proporcionar ampla condição de competição, eliminando o risco de restrição de 

participação do número de licitantes, existe no edital o dispositivo que permite a criação de consórcio 

para a perfeita execução do objeto da presente licitação. 

Como se pode concluir, a exigência da tecnologia BIM em projetos não afronta o disposto no caput, 

incisos e parágrafos 1o, todos do art 30 da lei de licitações. 

As argumentações da impugnante não merecem prosperar tendo em vista que as exigências encontram 

integralmente restritas ao Objeto e fiel ao Escopo em contratação, em absoluta conformidade com os 

termos da lei. 

Desta forma, improcede o argumento da Impugnante. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada por CALADO & VILAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 

É o parecer, SMJ.  

Camaçari/BA, 25 de outubro de 2019. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente em 
Exercício 

 

Erasmo Antônio 
R. Santos 

Apoio 
 

Manoel  Luiz C. 
Rodrigues 

Apoio 
 

Antônio Sérgio M 
de Sousa 

Apoio 
 

Marilia Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 

 
José Múcio 

Jarjor  
Montenegro 

Apoio 
 


