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1 INTRODUÇÃO 

Considerando-se o atendimento a contratação da SUBCOMPONENTE 3.1 - SUPERVISÃO, parte integrante da 

COMPONENTE 3 - GERENCIAMENTO  DO  PROGRAMA,  constante  e  obrigatória  no  Programa  de  Integração  

junto a CAF, foram realizados uma  série  de  estudos  e  análises  preliminares  que  irão  subsidiar  as  tomadas  de  

decisões com o objetivo de nortear e desenvolver o Projeto Básico e selecionar a proposta maisvantajosa. 

 
Na prática,  estarão  apresentadas  e  levantadas,  neste  documento,  as  principais  necessidades  do  programa,  definindo  

o universo de ações e demandas que estarão diretamente relacionadas para o  estudo  de  viabilidade  do  processo  

licitatório e detalhamento do Projeto Básico e suas peçastécnicas. 

 
Vale ainda salientar que  as  etapas  incluídas  nesta  fase  preliminar  a  licitação,  e  pormenorizadas  neste  documento,  

são de fundamental  importância  para  a  qualidade  do  processo  licitatório  e  tem  como  objetivo  principal  identificar  

as necessidades, estimar os  recursos  e  escolher  a  melhor  alternativa  para  o  atendimento  das  condições  contratuais  

do Programa de Integração junto aCAF. 

 

2  MOTIVAÇÃO PARA DETALHAMENTO QUANTO AO OBJETO DOCERTAME 

Os contratos  de  obras  públicas  frequentemente  apresentam  irregularidades  e  falhas  durante  as  fases  do  ciclo  de  

vida do seu projeto, desde seu  estudo  de  viabilidade  técnica  até  a  conclusão  da  execução  perante  o  encerramento  

das  atividades  com  o  Recebimento  definitivo,  conforme  as  determinações  da  legislação  pertinente.  Estas  falhas    

são alvo de pesquisas acadêmicas e de análises em auditorias dos órgãos de controle da Administração  Pública,  

ressaltando haver correlação entre as suas ocorrências e a falta  de  planejamento  em  gestão  dos  contratos  

administrativos deobras. 

 
A fiscalização dos serviços de engenharia no âmbito da Administração Pública Federal traz no seu bojo 
umaproblematização de complexidade elevada e que vem a causar sérios danos ao interesse público e às instituições

públicas. Nesta diretriz os órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União - TCU, realizam uma
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significativa atuação, cujos resultados demonstram o grau da importância do estudo das falhas nos projetos deobras 
desde o estudo de viabilidade técnica da obra,  durante  o  processo  de  iniciação,  do  planejamento  até  a  
finalização dos contratos pelo seuencerramento. 

 

Entende-se que um investimento maior da Administração sobre o planejamento gerencial frente aos processos  de  

iniciação,  planejamento  nas  áreas  de  conhecimento  relativo  ao  escopo,  riscos,  prazos,  qualidade,  conforme   

descreve o GUIA PMBOK® (2008),  resultaria   

provavelmente  em  medidas  mais  eficazes  para  evitar  repetições  dos referidos riscos decorrentes de  falhas  

elencadas  nas  auditorias.  Proposições  nesta  direção  tem  sido  objeto  de  uma diversidade de pesquisas 

acadêmicasàs quais intenta-se somar  mais  esta.  Exemplifica-se  com  citações  de  pesquisas relevantes como a 

depreendida por CAMPBELL (1997) em Londres, DINSMORE (RIO  DE  JANEIRO, 2003), GONÇALVES 

(RIO GRANDE DO SUL, 2011), dentre outros. Durante as  fases  de elaboração de um projeto de contrato 

administrativo são comuns ocorrerem falhas e  lacunas  nos  procedimentos  gerenciais  de  obras.  Surgem  

alternativas  de  decisões,  cabendo  ao  gerenciador  escolher  àquela  que  trouxer   melhores resultados, as quais, 

em se  tratando  de  um  órgão  público,  deverão  atender,  inclusive,  aos  adstritos  princípios da Administração 

Pública conjugadas com as questões de foro tecnicamentepertinente 

 
Em 2008 o TCU auditou 153  obras,  desse  total,  48  obras  tiveram  indícios  de  irregularidades  graves  e  por  

isso  foram paralisadas (Brasil, 2008a, p. 89), em 2009 o TCU auditou 219 obras, das quais 41 tiveram indícios de 

irregularidades graves por isso foram paralisadas (Brasil, 2009 a,p.76). 

 
O TCU (2002) aponta enumerativamente as principais irregularidades em obras públicas  detectadas  quando  das  

auditorias de obras e serviços deengenharia. 

 
IRREGULARIDADES CONCERNENTES AO PROCEDIMENTO L1CITATÓRIO: 
 
Com relação ao procedimento licitatório, apresentam-se como exemplos de irregularidades que atentam contra os  

princípios  da  isonomia  e  da  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração:  exigências  

desnecessárias  de  caráter  restritivo  no  edital,  especialmente  no  que  diz  respeito  à  capacitação  técnica  dos  

responsáveis  técnicos    e técnico-operacional daempresa: 

 
• Ausência de critério de aceitabilidade de preços global e unitário no edital delicitação; 

• Projeto básico inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários e suficientes  paia  

caracterizar a obra, não aprovado pela autoridade competente, e/ou  elaborado  posteriormente  à  

licitação; 

• Modalidade de licitaçãoincompatível; 

• Obra dividida em parcelas, porém, não respeitando a modalidade de licitação pertinente para a 

execução total do empreendimento; Tipo inadequado de licitação;  Dispensa  de  licitação  sem 

justificativa ou com justificativaincompatível; 

• Inexigibilidade de licitação sem  justificativa  ou  com  justificativa  incompatível;  Ausência  da 

devida publicidade de todas as etapas dalicitação; 

• Ausência de exame e aprovação  preliminar  por  assessoria  jurídica  da  Administração  das  minutas 

de editais de licitação, contratos, acordos, convênio seajustes; 

• Não conformidade da proposta  vencedora  com  os  requisitos  do  edital  e,  conforme  o  caso,  com  
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os preços máximos fixados pelo órgãocontratante; 

• Inadequação do cronograma físico-financeiro proposto pelo vencedor da licitação, indicando 

manipulação dos  preços  unitários  de  forma  que  os  serviços  iniciais  do  contrato  ficam  muito  

caros e os finais muito baratos,  podendo  gerar  um  crescente  desinteresse  do  contratado  ao  longo  

das etapas finais daobra; 

• Inadequação do critério de reajuste previsto noedital; 

• Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde  a  data  prevista  para  a  

apresentação da proposta, ou do orçamento a que  essa  proposta  se  referir,  até  a  data  do  

adimplemento de cadaparcela; 

• Participaçãonalicitação,diretaouindiretamente,doautordoprojetobásicoouexecutivo,pessoa física ou 

jurídica, pois a ele só é permitida a participação como  consultor  ou  técnico,  nas  funções de 

fiscalização, supervisão ougerenciamento. 

 
 

IRREGULARIDADES CONCERNENTES AO CONTRATO: 
 

• Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante do  edital  de  licitação;  

Divergências relevantes entre os projetos básico eexecutivo; 

• Não-vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu) e             

à proposta do licitante vencedor; Ausência  de  aditivos  contratuais  para  contemplar  eventuais 

alterações de projeto ou cronogramafísico-financeiro; 

• Não justificativa de acréscimos  ou  supressões  de  serviços;  Extrapolação,  quanto  aos  acréscimos  

ou supressões  de  serviços,  dos  limites  definidos  na  Lei  n°  8.666/1993;  alterações,  sem  

justificativas coerentes econsistentes; 

• De quantitativos, reduzindo quantidades de serviços cotados a preços  muito  baixos  e/ou  

aumentando quantidades de serviços cotados a preços muito altos, podendo gerar sobrepreço e 

superfaturamento (jogo deplanilha); 

• Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da planilha orçamentária 

apresentada nalicitação; 

• Acréscimo de serviços cujos  preços  unitários  são  contemplados  na  planilha  original,  porém  

acima dos pi atiçados nomercado; 

• Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termosaditivos; 

• Subcontratação não admitida no edital e nocontrato; 

• Contrato encerrado com objetoinconcluso; 

• Prorrogação de prazo semjustificativa. 
 

IRREGULARIDADES CONCERNENTES ÀS MEDIÇÕES E AOS PAGAMENTOS: 
 

• Pagamento de serviços não efetivamenteexecutados; 

• Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pelafiscalização; 

• Pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar de a obra estarparalisada; 

• Faltadecomprovaçãoeconferênciapelafiscalizaçãodosserviçosexecutados;Divergências 

entre as medições atestadas e os valores efetivamente pagos; 

• Medições e pagamentos executados com critérios  divergentes  dos  estipulados  no  edital  de  
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licitação econtrato; 

• Inconsistências e incoerências nos relatórios defiscalização; 

• Superfaturamento. 
 
IRREGULARIDADES CONCERNENTES AO RECEBIMENTO DA OBRA: 

 
• Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por seu acompanhamento  e  

fiscalização, mediante termo circunstanciadoassinado; 

• Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou comissão designada por autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após prazo de  observação  ou  

vistoria que comprove a adequação doobjeto; 

• Descumprimento de condições descritas para o recebimento daobra; 

• Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega observação e recebimentodefinitivo. 
 
Segundo IYER, CHAPHALKAR & JOSHI, 2008. as  crescentes  exigências  por  obras  de  infraestrutura  nos  

países  em  desenvolvimento,  associadas  ao  aumento  da  complexidade  dos  projetos,  têm  gerado   importantes   

desafios para a gestão de obras públicas. Entre eles, estão o desenvolvimento de formas de contratação e de gestão  

de projetos que evitem os aumentos de custo eprazo. 

 
Já para ODEH & BATTAINEH, 2002, são inúmeros os países em desenvolvimento nos quais ocorrem 

significativos aumentos de custo e prazo nos projetos, e, segundo dados da literatura, em particular os estudos 

internacionais, as divergências de tempo e custo em grandes obras públicas parecem ser um fenômeno global. 

Nos últimos setenta anos, registra-se uma superação de custo médio de 28% (FLYVBJERG, HOLM & 
BUHL,2002;2003), com poucos avanços e incorporações tecnológicas. 
 
Ainda segundo LI & GUO, 2011 e DE BRUIJN & LEIJTEN, 2008 também atribuem as complexidades dos  

grandes projetos aos aspectos  técnico,  social  e  gerencial,  os  quais  são  o  reflexo  das  grandes  dimensões  das  

obras  de infraestrutura e/ou multidisciplinaridade das mesmas. Nelas,  os  desafios  a  serem  enfrentados  exigem  

soluções  únicas  e  inovadores,  com  elevados  impactos  locais  e  interesses  difusos  que  ampliam  e  

potencializam  restrições     ao projeto. Além dos esforços para garantir o adequado funcionamento do processo 

construtivo,  gerenciar  grandes  projetos exige agilidade para antecipar e contornar problemas não sótecnológicos. 

 
De acordo com JUGEND E SILVA, 2014, na engenharia, setor em que a complexidade dos  empreendimentos é  

grande, um eficiente gerenciamento de projeto pode garantir o sucesso e reduzir os impactos de atrasos e 

mudanças que ocorrem durante a execução doempreendimento. 

 
Para IPEA, 2017, para que haja um bom gerenciamento de  projetos  não  basta  cumprir  o  prazo;  é  preciso  

atentar  para o custo e cumprir os requisitos de qualidade acordados. A literatura atrela esses três  aspectos  no  

conhecido  “triângulo de ferro”, como PRAZO, CUSTO eQUALIDADE. 

 
Segundo ATKINSON, 1999, MEREDITH & MANTEL, 2003, MORRIS & HOUGH, 1997, TURNER, 1999e 
BASU, 2014, o gerenciamento de projetos, identifica três critérios  ou  objetivos  para  avaliar  o  sucesso  de  
um  projeto (os chamados triângulo de  ferro):  o  prazo,  o  custo  e  a  qualidade.  Estes  critérios  são  
interdependentes,  motivo pelo qual o sucesso do projeto depende dos critérios de aceitação (qualidade), 
prazo e orçamentoacordado. 
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TURNER & SIMISTER, 2000 estão entre os poucos autores que tentam definir mais claramente a qualidade deum 
projeto utilizando duas dimensões: a qualidade do produto e a qualidade do processo.  As  orientações  para  a  
qualidade do projeto nos organismos de gestão de projetos reconhecidos  intemacionalmente  (AMP,  2007;  PMI,  
2013; PRINCE2,2009) também refletem os procedimentos de design e exigências doprocesso. 
 
Por esses motivos, quanto mais gerenciável  for  um  projeto,  menores  serão  os  riscos  para  o  seu  fracasso.  

Ainda  sobre a literatura  mundial,  podemos  identificar  a  relação  direta  entre  o  GERENCIAMENTO  como  

causa  dos  atrasos nas obras e exemplificados a seguircomo: 

 
LARSEN ET AL., 2015 avaliaram o efeito de 26 fatores de tempo, custo e qualidade em projetos  de  construção 

pública, conforme determinado pelos gerentes do setor público de projetos. As principais causas de insucesso no 

cumprimento dos  prazos  dos  projetos  públicos  identificadas  pelos  autores  foram  o  atraso  na  entrega  dos  

produtos,  a intermitência do financiamento,  as  interferências  de  outras  autoridades  no  processo,  a  

precariedade  do  planejamento do projeto, os erros ou as omissões no trabalho de construção  e  a  falta  de  

identificação  e  acompanhamento preliminar das principais necessidades dasobras. 

 
Já ALSEHAIMI, KOSKELA & TZORTZOPOULOS, 2013 também examinaram a maioria da literatura 

disponível sobre  atraso  nas  obras  públicas  nos  países  em  desenvolvimento,  incluindo  uma  série  de  estudos  

sobre  os atrasos na indústria da  construção  civil  saudita.  Verificaram  que  os  motivos  dos  atrasos  se  

aglomeram em  tomo de dois temas: gestão e ambiente de projeto(obra). 

O estudo descobriu que fatores relacionados à má gestão de projeto são comuns  à  maioria  dos  estudos  

analisados, embora eles variem em sua importância  de  um  estudo  para  outro.  Para  os  autores,  a  gestão  está  

relacionada  a  fatores que incluem o planejamento e o  controle  ineficaz,  a  má  gestão  local,  a  comunicação  

ineficiente  entre  as  partes envolvidas e a confiabilidade na disponibilidade demateriais. 

 
DOLOI ET AL., 2012 pesquisaram os fatores mais críticos de atraso nas construções da índia e destacaram, além 

da indefinição do escopo do projeto, a falta de compromisso do contratado, a gestão ineficiente, a falta de 

coordenação local, o planejamento inadequado, a falta de comunicação e o contrato abaixo do padrão. 

Considerando as experiências e práticas no Brasil, SANTOS, STARLING & ANDERY, 2015 identificaram, por 

meio de entrevistas, as cinco causas com maior potencial para afetar o prazo dos empreendimentos públicos 

emMinas Gerais: 

 
i) duração do contratoirrealista; 

ii) falta de compatibilização dosprojetos; 

iii) atraso em revisões e aprovações de documentos deprojeto pelo contratante;e 

iv) erros nos levantamentosdequantitativos e planilha,e nas investigações desolo. 
 
Percebe-se que estas causas surgem a partir da fragilidade  no  planejamento  (especificamente  o  detalhamento  

do  escopo) e do  monitoramento  e  do  controle  dos  projetos,  gerando  insegurança  e  dúvidas  na  realização  

das  atividades. 

 
Ainda segundo SANTOS, STARLING & ANDERY, 2015, o modelo tradicional de gestão de empreendimentos 

públicos convive com dificuldades potencializadas pela falta de integração entre as fases de projeto e produção,em 

parte causada pelos mecanismos de contratação impostos pela legislação de contratação de obras públicas, nocaso 

brasileiro. No planejamento e na  execução  dos  empreendimentos,  não  são  consideradas  as  interdependências  



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 
PROJETO BÁSICO N°  5573/2021 

 

Página 7 de 24 
 

entre atividades, nem são considerados, no início do projeto, potenciaisriscos. 

 
De forma conclusiva, para IPEA 2017, os estudos preliminares  bem  elaborados,  a  comunicação  adequada  

entre  atores, a definição clara da coordenação da implantação do projeto, das tarefas e das obrigações e  o  intenso  

monitoramento são  alguns  aspectos  presentes  nas  melhores  práticas  para  o  gerenciamento  de  obras.  A  

qualidade  dos projetos resulta de um escopo bem definido, estudos preliminares bem elaborados e um bom 

processo de monitoramento;  e  a  coordenação  clara  ao  longo  da  implantação  facilita  a  integração  das  

diversas  especialidades   do  projeto  e  a  interlocução  entre  atores,  por  exemplo.  Um  empreendimento  de  

infraestrutura  público  é  complexo   e  demanda  ações  sistemáticas,  integradas  e  constantes,  o  todo  deve  ser  

sempre  identificado,  discutido,  analisado     e resolvido por meio de soluções sustentáveis que possam 

proporcionar o melhor para todos osenvolvidos. 

 
2 OBJETIVO DOCERTAME 

Assim, considerando os estudos preliminares já levantados e constantes no item 2 MOTIVAÇÃO PARA 

DETALHAMENTO QUANTO AO OBJETO DO CERTAME, o respectivo Projeto Básico  para  realização  

deste certame deverá contemplar os seguintes objetos abaixocomo: 

1) contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenhariaconsultiva; 

2) para coordenação e controle de projetos, com análise crítica e compatibilização dosmesmos; 

3) para supervisão técnica, ambiental e social das obras do programa de  integração  e  

desenvolvimento  urbano, no Município de Camaçari /Bahia. 

 

Todo o Projeto Básico a ser  desenvolvido  e  detalhado  para  realização  do  referido  certame  deverá  estar  em  

linha  com os seguintes documentos que compõem o Programa de Integração junto aCAF: 

 
a) Metas do Programa Integração junto aCAF; 

b) Manual Operacional do Programa aprovado junto aCAF; 

c) Salvaguardas Ambientais daCAF; 

d) Contrato de Financiamento do Programa Integração junto aCAF; 

e) Carta Consulta do Programa Integração junto aCAF. 
 
 
3 CARACTERIZAÇÃO QUANTO A NATUREZA & COMPLEXIDADE DOSSERVIÇOS 

Considerando os OBJETIVOS DO CERTAME  e  listados  no  item  3  OBJETIVO  DO  CERTAME,  pode-se  

avaliar tanto qualitativo  quanto  quantitativamente  o  elevado  nível  de  complexidade  do  referido  Projeto  

Básico  já  que alguns aspectos afetam diretamente à execução do mesmo,como: 

 
a) multidisciplinaridadededistintasatividadesdeelevadovultointelectualedemandadedomíniode 

tecnologia aplicada considerando ao atendimento dos serviços de natureza técnica em engenharia 

consultiva  especializada,  tanto  no  que  tange  desenvolvimento  de  projetos  de  engenharia   com   

execução de obras, ambiental e social do Programa de Integração junto aCAF; 

b)  necessidade de atingimento das metas principais do Programa Integração junto a CAF  já  que  
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temos  diversas obras com metodologias técnicas distintas  e  quanto  ao  tipo  de  obra  distinta  

também  (como  obras de edificações, obras de urbanização, obras de infraestrutura, obras de artes 

especiais,etc.); 

c) a simultaneidade de execução das mesmas, durante a execução doPrograma; 

d)  a integração e sinergia da supervisão técnica junto a contratada para desenvolvimento  de  projetos  

de  engenharia ; 

e)  logística e grande extensão territorial do  Município  de  Camaçari  frente  a  execução  e  

simultaneidade  para execução dasobras. 

 
Logo, a seguir, tais aspectos serão detalhados, exemplificando assim a  elevada  complexidade  do  referido  

Projeto  Básico. 

 
4.1 METAS PRINCIPAIS DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO JUNTO ACAF 
 

O  Programa  Integração  -  Camaçari/BA  pretende  implantar  no  conjunto  de  seus  componentes  

as  seguintes  metas     a nível deobras: 

 
 Mobilidade Urbana com pavimentação (140,41 km), drenagem pluvial (140,41km), ciclovias / 

ciclofaixas (18,52 km), obra de arte especiais (725,19m²), sinalização (13,28km) e urbanismo / 
paisagismo de Eixos Estruturantes; 

 
 Qualificação urbana de espaços públicos como: 16 Praças, revitalização de lagoas da costa do 

Município de Camaçari; revitalização de aproximadamente 19 campos e 4 vestiários, um horto 
municipal, Vila dos esportes totalizando em torno de 85.000m² de área construída, terminal de 
integração.  

 
 Qualificação urbana de equipamentos urbanos: requalificação de 3 mercados (38.428,62 m²), 

terminais de integração, creches e escolas totalizando em torno de 12.000m² de área construída, 
sendo: requalificação e ampliação de 12 Centros Integrados de Educação Infantil (Creches e Pré-
Escola); requalificação e ampliação de 8 Unidades Escolares de Ensino Fundamental – Anos 
iniciais. 

 
Pode-se, portanto, observar que o Programa Integração junto a CAF é um programa denso no aspecto 
técnico edefinição quanto ao tipo de obra; possuindo  desde  obras  de  urbanização  como  praças  e  
outros  espaços  públicos,  obras  de  edificações,  como  também  obras  de  infraestrutura  urbana  como  
pavimentação  e  drenagem;  além  das  obras estruturantes como as obras de arte especiais e os corredores 
viários, denominados eixosestruturantes. 
 
Tal multidisciplinaridade quanto aos tipos de obras a serem executadas no  Programa  de  Integração,  

requererá  uma equipe técnica multifacetada  no  que  tange  domínio  de  engenharia  e  experiência  

técnica  em  distintos  tipos  de  obra  e projetos deengenharia. 

 
4.2 NÍVEL DE COMPLEXIDADE DAS OBRAS PELO ASPECTO TÉCNICO, SOCIAL & 

AMBIENTAL 

 
Considerando os projetos e/ou obras a serem executados no período  de  vigência  do  contrato  em  questão  para  

o  referido Projeto Básico deste certame, e parte integrante das metas principais a serem  alcançadas  no  Programa  
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Integração, segue tabela abaixo que especifica o grau de complexidade das mesmas a partir da análise dos aspectos   

técnicos de engenharia, ambiental esocial: 
VALORES CONTRATADOS EM MOEDA 
AMERICANA 

NÍVEL DE 
COMPLEXI
DADE DO 

PROJETO / 
OBRA 

ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTAIS & SOCIAIS 

RECURSO TOTAL 
GERAL DO 
PROGRAMA 
INCLUINDO 
CUSTOS 
FINANCEIROS 

100.000.000,00 

OBRAS DE 
INTEGRAÇÃO 
URBANA 

75.630.000,00     

MOBILIDADE 45.880.000,00     

Avenidas 

Estruturantes 

26.900.000,00     

Avenida Jorge 
Amado - Viaduto 
dos Trabalhadores 

7.100.000,00 ALTO OBRA DE ARTES ESPECIAIS LOCALIZADA EM EIXO PRINCIPAL URBANO DE CAMAÇARI, COM ELEVADO FLUXO E 
FAZENDO LIGAÇÃO DIRETA COM VIA SOB OPERAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS 
PARA REDES EXISTENTES, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO 
QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA GEOTÉCNICA, PONTES COM PROTENSÃO, 
CONTENÇÕES, FUNDAÇÃO COM REFORÇO COM ESTACA RAIZ, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DRENAGEM DE VIAS 
URBANAS, PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL E RÍGIDA,URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, ENTRE OUTROS E QUANTO AOS 
ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COM ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Eixo Urbano 
Central 

7.550.000,00 MÉDIO OBRA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADA EM EIXO URBANO DE VETOR DE CRESCIMENTO DE CAMAÇARI, COM 
ELEVADO FLUXO. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS PARA REDES EXISTENTES, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA 
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA 
ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DRENAGEM DE VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO 
FLEXÍVEL, URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, ENTRE OUTROS E QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
COM ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Ligação 
Cascalheira - 
Viaduto da 
Cascalheiras 

3.250.000,00 ALTO OBRA DE ARTES ESPECIAIS LOCALIZADA EM EIXO PRINCIPAL URBANO DE CAMAÇARI, COM ELEVADO FLUXO E 
FAZENDO LIGAÇÃO DIRETA COM VIA SOB OPERAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS 
PARA REDES EXISTENTES, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO 
QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA GEOTÉCNICA, PONTES, FUNDAÇÃO PROFUNDA, 
ENGENHARIA DE TRÁFEGO, DRENAGEM DE VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL E RÍGIDA, CONTENÇÕES, 
URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, ENTRE OUTROS E QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COM 
ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Caminhos do Mar 9.000.000,00 ALTO OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO LOCALIZADA NOS ACESSOS PRINCIPAIS DOS 48KM DE COSTA DE 

CAMAÇARI E SUAS RESPECTIVAS LIGAÇÕES DIRETAS PARA O CONTINENTE. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS 
PARA REDES EXISTENTES, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO 
QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 
DRENAGEM DE VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL, TALUDES, URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, ENTRE 
OUTROS E QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COM ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS 
AMBIENTAIS DA CAF. 

Pavimentação e 
Drenagem de Vias 
Urbanas 

18.980.000,00 MÉDIO OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA LOCALIZADAS EM DIFERENTES BAIRROS E DISTRITOS DE CAMAÇARI; 
TANTO NA SEDE COMO COSTA. SÃO OBRAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO 
DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR 
EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS 
ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

QUALIFICAÇÃO 
URBANA 

29.750.000,00     

Espaços Públicos 16.550.000,00     

Requalificação do 
centro historico 

2.650.000,00 MÉDIO OBRAS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CAMAÇARI, LOCALIZADO NA SEDE. SÃO OBRAS DE 
MÉDIA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM 
SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E 
SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E 
SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF, ASSIM COMO ESTUDOS PARA IMPACTO DA MOBILIDADE NO ENTORNO 
DOS MERCADOS. 

Vila dos Esportes 2.960.000,00 ALTO OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES LOCALIZADA EM ÁREA URBANA DA SEDE DE 
CAMAÇARI. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS PARA REDES EXISTENTES, COM TRECHO DE SOBREPOSIÇÃO 
COM A OBRA DO PROGRAMA DO RIO CAMAÇARI, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA NECESSIDADE DE 
CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA ENGENHARIA GEOTÉCNICA, 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, ESTRUTURAS METÁLICAS, HIDROLOGIA, ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO, MACRODRENAGEM, CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES PROFUNDAS, PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL, 
URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, ENTRE OUTROS; ALÉM DE CONHECIMENTO PARA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
QUANTO AO DIMENSIONAMENTO E EXECUÇÃO DE ESPAÇOS PARA ESPORTES OLÍMPICOS POR MODALIDADE 
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OLÍMPICA  E QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COM ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS 
AMBIENTAIS DA CAF. 

Horto florestal 720.000,00 MÉDIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PEQUENAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SEDE DE CAMAÇARI. SÃO OBRAS DE 
BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM 
SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E 
SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E 
SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Lagoa das Virgens 
- Itacimirim 

3.475.000,00 ALTO OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES LOCALIZADA EM ÁREA URBANA DA ORLA DE 
CAMAÇARI. ELEVADO NÍVEL DE INTERFERENCIAS PARA REDES EXISTENTES, DESAPROPRIAÇÃO; ALÉM DA 
NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO TANTO NO QUE TANGE DIFERENTES ESPECIALIDADES DA 
ENGENHARIA GEOTÉCNICA, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, ESTRUTURAS METÁLICAS, 
HIDROLOGIA, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, MACRO & MICRODRENAGEM, TALUDES, CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS, PAVIMENTAÇÃO PERMEÁVEL, URBANIZAÇÃO & PAISAGISMO, PLANO DE MANEJO E DESPOLUIÇÃO 
DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE OUTROS; ALÉM DOS ASPECTOS QUANTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL COM 
ATENDIMENTO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Campos e 
Quadras de 
Esportes 

2.430.000,00 BAIXO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PEQUENAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS EM DIFERENTES BAIRROS E DISTRITOS DE 
CAMAÇARI; TANTO NA SEDE COMO COSTA. SÃO OBRAS DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO 
COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA 
MAIOR EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO 
QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Requalificação das 
Praças e Entorno 

4.315.000,00 BAIXO OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PEQUENAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS EM DIFERENTES BAIRROS E DISTRITOS DE 
CAMAÇARI; TANTO NA SEDE COMO COSTA. SÃO OBRAS DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO 

COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA 
MAIOR EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO 
QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Equipamentos 
Urbanos 

13.200.000,00     

Restruturação da 
Rede de Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

3.900.000,00 BAIXO OBRAS DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS EM DIFERENTES BAIRROS E DISTRITOS DE CAMAÇARI; TANTO NA SEDE 
COMO COSTA. SÃO OBRAS DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO 
ACONTECENDO EM SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR EFICIENCIA PARA O 
ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS ASPECTOS DE 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF. 

Terminais de 
integração 

1.700.000,00 MÉDIO OBRAS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LOCALIZADAS EM DIFERENTES NA COSTA DE CAMAÇARI. SÃO OBRAS 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM 
SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E 
SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E 
SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF, ASSIM COMO ESTUDOS PARA IMPACTO DA MOBILIDADE NO ENTORNO 
DOS MERCADOS. 

Mercados 

Públicos 

7.600.000,00 MÉDIO OBRAS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO LOCALIZADAS EM DIFERENTES BAIRROS E DISTRITOS DE CAMAÇARI; 

TANTO NA SEDE COMO COSTA. SÃO OBRAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE TÉCNICA, ENTRETANTO COMO SÃO 
DIVERSAS E ESTARÃO ACONTECENDO EM SIMULTANEIDADE DE TEMPO, DEVERÁ REQUERER UMA MAIOR 
EFICIENCIA PARA O ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS MESMAS. ALÉM DO ATENDIMENTO QUANTO AOS 
ASPECTOS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DA CAF, ASSIM COMO ESTUDOS PARA 
IMPACTO DA MOBILIDADE NO ENTORNO DOS MERCADOS. 

 
Assim, considerando os aspectos técnicos de engenharia, ambiental e social,  os  projetos  e/ou  obras  apresentam  

diferentes graus  de complexidade;  sendo  em  sua maioria  classificados  em projetos  de grau  alto  e/ou  médio  

a partir  da análise dos referidos aspectos técnicos  de  engenharia,  ambiental  e  social  e  constantes  nas  tabelas  

detalhadas  acima. 

 
Assim, de maneira  a  não  gerarmos  um  “hiato”  entre  a  ETAPA  DE  PROJETOS  e  a  ETAPA  DE  

EXECUÇÃO  DAS OBRAS, se faz necessário que a empresa  que  irá  executar  o  contrato  de  SUPERVISÃO  

TÉCNICA  do  Programa  Integração,  não  apenas  tenha  conhecimento  sobre  os  conceitos  e  funcionalidades  

do  BIM;   como   também detenha os conhecimentos profundos e domínio sobre  esta  tecnologia;  permitindo  

assim  a  total  integração  entre as etapas de projeto eobra. 

 
Portanto,  o  PLANO  DE  TRABALHO  deverá  ser  umas  das  ferramentas  de  avaliação  para  se  verificar  o  

domínio   e experiência das empresas licitantes sobre as diversas dimensões do BIM, tanto o BIM 3D (projetos), 

BIM 4D (planejamento) e BIM 5D(orçamentação). 
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4 GERENCIAMENTO DOS RISCOS A SEREM MITIGADOS PARA EXECUÇÃO DOCERTAME 

Para a realização do  gerenciamento  de  riscos,  e  em  linha  as  diretrizes  do  PMBOK,  deverá  ser  apresentado,  

a  seguir, o Mapa de Riscos, o qual consiste nas seguintesatividades: 

 

I -identificaçãodosprincipaisriscosquepossamcomprometeraefetividadedoplanejamentodacontratação, da seleção 
do fornecedor e da gestão  contratual  ou  que  impeçam  o alcance  dos  resultados que atendam às necessidades 
dacontratação; 
II - a avaliação  dos  riscos  identificados,  consistindo  da  mensuração  da  probabilidade  de ocorrência e do 

impacto a cadarisco; 

III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis, por meio da definição das ações para reduzir  a 

probabilidade de ocorrência dos eventos ou reduzir suasconsequências; 

IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição  das  ações  de  contingência para o 

caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem;e 

V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações decontingência. 
 
Portanto, neste serão apresentados os resultados obtidos em uma simulação de planejamento de riscos para a 

contratação dos SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL & SOCIAL do Programa Integração 

junto a CAF. 

 

Durante o BRAINSTORM1NGforam identificados os seguintes riscos: 
 

1) A forma de contratação — Lei8666/93; 

2) Insuficiencia de apoio técnico do contratante para gestão de projetos das diversas disciplinas e apoio a 

fiscalização das obras 

3) Fracassonalicitação; . 

4) Possibilidade de liminares e  mandados  de  segurança,  impedindo  o  início  das  obras,  dos  demais 

colocados na licitação em face doganhador; 

5) Possíveis  deficiências  durante  o   acompanhamento   técnico   em   função   da   simultaneidade  na 

execução das obras constantes no ProgramaIntegração; 

6) Falta de sinergia, complementaridade e integração junto ao contrato do Escritório de Projetos com uso de 

ModelosBIM; 

7) Garantia da qualidade dos processos e produto final (obras e/ou projetos deengenharia); 

8) Insuficiência de orçamento na virada do anofiscal; 

9) Entraves na legislação em relação aaditamentos; 

10) Vedação   de   preferência   por   marcas/fomecedores   nas   planilhas   orçamentárias   e 

memoriaisdescritivos; 

11) Mercado desaquecido - grande número de empresas  de  engenharia  em  busca  de  novos  contratos; 

12) Utilização de planilhas referenciais governamentais - DNIT (Departamento Nacional de Inffaestrutura  de  

Transportes)  e/ou  SINAPI  (Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e  índices da ConstruçãoCivil). 

 
 
Os riscos foram então analisados e inseridos em uma matriz SWOT. conforme abaixo: 
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Portanto,  a  partir  do  detalhamento  acima  quanto  a  identificação  das  OPORTUNIDADES,   FORÇAS,   

FRAQUEZAS  E  AMEAÇAS  relacionadas  ao  Projeto   Básico;   medidas   mitigadoras,   quer   sejam   

preventivas   e/ou corretivas deverão ser apontadas e apresentadas na tabela aseguir: 

 
 
 

RISCOS 
 

MEDIDAS PARA MITIGAÇÃO 

 
 

1 

 
 
a forma de contratação - lei 8666/93 

Considerando a complexidadequanto a natureza dos serviços a serem executados; realizar 
planejamento detalhado quanto aosestudos preliminares, programa de demandas e estudo de 
viabilidade,deforma a garantira contratação da melhor solução técnica e economica para a 
administração. 

 
2 

Insuficiencia de apoio técnico do contratante para gestão de projetos 
das diversas disciplinas e apoio a fiscalização das obras 
 

Realizar planejamento detalhadoquanto aos 1audos preliminares, programa de demandas e estudo 
de viabilidade, de forma a garantirA legalidade e1sonomia do processo licitatório. 

 
3 

 
Fracasso na licitação 

Realizar planejamento detalhado quanto aos estudos preliminares, 
Programa de demandas e estudo de viabilidade. De forma a ampliar a competitividade do processo 
licitatorio. 

 
 

4 

Possibilidade de fiminarcs e mandados de segurança, impedindo o 
início das obras, dos demais colocados na licitação em face do 
ganhador 

Realizar planejamento detalhado quanto aos estudos preliminares, programa de demandas e es 
1audo de viabilidade, de forma a garantir o máximo de transparencia, isonomia e o julgamento 
objetivo doprocesso licitatôrio. 

 
 

5 

 
Possíveis deficiênciass diante o acompanhamento  técnico  em 
função da simultaneidade na execução das obras  constantes no 
ProgramaIntegração 

Considerando a vul1 us tdade das obras de pavimentação e urbanização de equipamentos públicos 
e simultaneidade na execução das mesmas em diferentes localizações do município de camaçarl 
utilizar de tecnologia drones para o acompanhamento dasmesmas, aumentando assim a ef1ciencia 
no processo. 

 
 

6 

 
Falta de sinergia, complementaridade e integração junto ao contrato 
Escritório de  Projetos  com  uso  de  Modelos  BIM 

Detalhar no projeto básico que os projetos de engenhariaconcebidos na plataforma bim serão
também acompanhados em obra com o uso do modelo bim. Por tanto, as licitantes deverão 
dominar asdimensões bim 3d, 4d & 5d. Solicitar que as licitantes aprusentemseusconhecimentos e 
experencia no plano de trabalho. 
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7 

 
 
 
Garantia da qualidade dos processos e produto final(obras c/os
projetos deengenharia) 

Estabelecer critérios de aceitação para a qualidade das obras e entrega das mesmas. No que tange 
aos processos, realizar ocontroletecnológico (utilização de laboratorios para solos, betumes e 
concreto), topográfico & de qualidade trídimendisional para as obras. Relativo aosescritóriode
projetos realizar análise crítica e controle dos mesmos a partirda metodologia do pmbok. 

8 
 
Insuficiência de orçamento na virada do ano fiscal 

 
realizar planejamento do empenho das despesas para o ano 2021 

 
 

10 

 
 
Vedação de preferência por marcas/fornecedores  nas planilhas 
orçamentárias e memoriaisdescritivos 

Caracterizar e detalhar os requisitos mínimos no projeto básico no que tange os recursos a nível de 
hardware e software necessários para garantira eficiência / eficácia no uso de tecnologias 3d 
solicitar que as licitantes apresentem / caracterizem suas soluções 
Tecnológicas no plano de trabalho. 

 
 

11 

 
Mercado desaquecido — grande número de empresas de engenharia 
em busca de novos contratos 

divulgar o processo licitatôrio nos diversas canais de publicidade, possibilitando assim a 
participação tanto de empresas nacionais como internacionais, assim como permitir a formação 
deconsórciosde empresas. 

 

12 

Utilização  de  planilhas  referenciais  governamentais   - DNIT 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e/ou 
SINAPI (Sistema Nacknial dePesquisa 
de Custos e índices da Construção Civil) 

Realizarpesquisa de mercado utilizando metodologia ás boas práticas do tcu. Comparar métodos 
distintos tanto do fator kComo custo estimado das obras. 

 
 
5 DEFINIÇÃO DASOLUÇÃO 

Considerando os OBJETIVOS a serem alcançados com o respectivo certame, além do  atingimento  as  metas  do  

Programa  Integração,  sua  complexidade,  gerenciamento  dos  riscos  identificados   e   consequentemente,   a   

contratação da melhor solução para a administração  pública,  vimos  neste  capítulo  detalhar  os  aspectos  e  

características básicas do referido ProjetoBásico. 

 
Portanto, a solução delineada deverá atender aos seguintes critérios a seguir: 

a) adequação ànecessidade; 

b) economicidade;e 

c) ampliação da competição, salvo  se  não  for  tecnicamente  possível,  sendo  indispensável  encontrar a 

medida exata entre essas trêscondições. 

 
Na prática, a análise da solução deverá ser feita sob dois aspectos:  um  quantitativo  (porção)  e  um  qualitativo  

(utilidade).  É  fundamental  que  seja  sempre  observado  se  as  especificações  são  necessárias  e  suficientes,  

pois,  ainda que sejam feitas com intenção de adquirir a melhor solução, não poderá a definição da solução  onerai'  

indevidamente a administração pública, bem como não poderá indevidamente mitigar acompetitividade. 

 
Em tese, isso não quer dizer que a administração  deverá  adquirir  a  solução  mais  barata,  isto  é,  ao  contrário,  

quer dizer que a administração deverá adquirir a solução que melhor satisfaça a realnecessidade. 

 
É fundamental  dar  ênfase  à  necessidade  de  delimitação  completa  do  OBJETO,  cabendo  estabelecer  não  só  

o  núcleo principal da solução que resolverá a necessidade do órgão, como, também, das obrigações acessórias e  

detalhamento doescopo. 

Essa delimitação completa é favorável para a administração, que tem como cobrar do contratado tudo que estiver 

estabelecido no  instrumento,  como  também  ao  licitante,  pois  com  base  nessas  informações  ele  poderá  

estabelecer  da forma mais correta possível o quantum de sua proposta, já considerando todas asvariáveis. 

 
Por fim, deverá ser também delimitado, neste estudo preliminar, as parcelas de maior relevância técnica e de valor 
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significativo, tendo  em  vista  que  o  licitante  deverá  comprovar  sua  capacidade  técnica-profissional  em  

relação  a  elas (art. 30, §2°, Lei n°8.666/93). 

 
6.1 QUANTO AO OBJETO DOCERTAME 
 
Considerando que  o  OBJETO  do  referido  Projeto  Básico  a  ser  desenvolvido  e  detalhado  para  realização  

do  referido certame  deverá  estar  em  linha  com  os  seguintes  documentos  que  compõem  o  Programa  de  

Integração  junto aCAF: 

 
a) Metas do Programa Integração junto aCAF; 

b) Manual Operacional do Programa aprovado junto aCAF; 

c) Salvaguardas Ambientais daCAF; 

d) Contrato de Financiamento do Programa Integração junto a CAF;e 

e) Carta Consulta do Programa Integração junto aCAF. 
 
Além das motivações  acima  apresentadas,  assim  como  dos  riscos  do  contrato  a  serem  mitigados;  pode-se  

facilmente delimitar que o OBJETO do referido PROJETO BÁSICO deverá ser a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA PARA COORDENAÇÃO DE PROJETOS E SUPERVISÃO 
TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI-BAHIA. 
 
 

6.2 ESCOLHA QUANTO AO USO DE TECNOLOGIAS3D 
 
De forma a garantir o aumento da produtividade,  confiabilidade  e  rastreabilidade  das  informações  geradas  nos  

canteiros de obras; assim como no escritório  de  projetos,  o  objeto  detalhado  do  referido  Projeto  Básico  

deverá  utilizar de ferramentas  digitais  e/ou  novas  tecnologias  3D  paia  a  gestão  de projetos  e  supervisão  

técnica,  ambiental e social de obraspúblicas. 

 
Deverão ser utilizadas a tecnologia DRONES  /  VANTs  para  o  acompanhamento  das  obras;  mitigando  assim  

os  riscos quanto a simultaneidade das diversas obras versus otimização da equipe técnica permanente,  além  da  

rastreabilidade  e  acompanhamento  em  tempo  real,  principalmente  para  as  obras  de  pavimentação  e  

urbanização    de espaçospúblicos. 

 
Já para as obras  de  artes  especiais,  pela  vultosa  complexidade  e  precisão  na  execução  técnica,  deverão  ser  

utilizados equipamentos para  acompanhamento  e  controle  tridimensional.  Com  foco  na  ampliação  da  

competitividade, as licitantes deverão apresentar em suas propostas  técnicas  as  melhores  soluções  a  nível  de  

tecnologia, ferramentas e/ouequipamentos. 

 
Conforme já mencionado, as empresas licitantes deverão estar aptas quanto ao uso do MODELO BIM. Contudo, 

também de forma a ampliar a competitividade e em função do caráter de  elevado  vulto  intelectual  e  tecnológico 

para a execução do  referido  objeto,  as  licitantes  deverão  apresentar  em  suas  propostas  técnicas  as  melhores 

soluções a nível de hardware e software para o processamento das plataformasBIM. 
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6.3 ESCOLHA QUANTO A MODALIDADE E TIPO DO PROCESSOLICITATÓRIO 
 
Considerando os aspectos, motivações e objetivos identificados acima e os princípios norteadores da licitação, 

especificamente previstos no art. 3o da Lei 8.666 / 1993, quais sejam: “a isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento sustentável...” 

 
A escolha da modalidade e do  tipo  de  licitação  deverá  manter  sintonia  com  o  objeto  licitado;  assim  para  

este  estudo, tomaremos como definição  a  CONCORRÊNCIA  que  é  “modalidade”  de  licitação  entre  

quaisquer  interessados que na  fase  inicial  de  habilitação  preliminar  comprovem  possuir  os  requisitos  

exigidos  no  Edital  para  a execução do seu objeto, o que assegura a ampla pluralidade de participantes, eis que 

não necessita de prévio cadastramento noórgão. 

 
Quanto ao tipo de licitação, o  estudo  dar-se-á  em  relação  a  TÉCNICA  E  PREÇO,  procurando  estabelecer  

um binômio entre dois objetivos definidos pela  administração  pública:  primeiro,  o  de  obter  a  melhor  técnica  

relativamente ao objeto de licitação; segundo, o de desembolsar o valor compatível com essa melhor técnica, não 

necessariamente, o menor valor ofertado por todos, mas, aquele que  adequada  e  apropriadamente  diga  respeito  

a  melhor técnica quecorresponder. 

 
Portanto, é de ser ter em mente que a “simples adoção da licitação do tipo “técnica e preço” já proporciona a 

contratação de proposta de melhor qualidade, uma vez que a técnica passa a compor a nota final do 

certame, abrindo a possibilidade para que, a despeito de apresentarem custo superiores, empresas com 

técnica mais apurada vençam a disputa”. 

 
Maiçãl Justen Filho, Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, págs. 446 e 447. 
 

Segundo o art. 52° da Lei 8.666 / 1993, a utilização do tipo de licitação pela técnica e preço, poderá ocorrer, 

dentre    outras, nas seguintessituações: 

 
a) Objeto da licitação qualificado de natureza predominantementeintelectual; 

b) Objeto da licitação de grande complexidade ou inovação tecnológica ou técnica;ou 

c) Objeto da licitação que possa ser executado com diferentes metodologias, tecnologias, 

alocação de recursos humanos emateriais. 

Já de acordo com o Art. 46 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993: 
 
“Os tipos de licitação  “melhor  técnica”  ou  ‘técnica  e  preço”  serão  utilizados  exclusivamente para serviços 

de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração  de  projetos,  cálculos,  fiscalização,  

supervisão  e  gerenciamento  e   de   engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de 

estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos,  ressalvado  o  disposto  no  §  4o  do  artigo  

anterior.” 

 

Este tipo de licitação permite a conjugação dos fatores qualidade, eficiência, preço, prazo, rendimento e 
outrosaspectos relevantes ao objeto da licitação, previstos no Edital, para aobtenção da proposta mais vantajosa, em 
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facedo critério de julgamento estabelecido no  ato  convocatório.  Esses  requisitos  técnicos  que  serão  exigidos,  
deverão  estar claramente definidos no Projeto Básico, possibilitando que os licitantes ofertem a melhor proposta,  
com  as  vantagens econômicas em livrecompetição. 
 
Neste tipo de licitação,  a  classificação  deverá  ser  feita  pela  média  ponderada  das  valorizações  das  

propostas  técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumentoconvocatório. 

 
6.4 QUANTO AOS PESOS PARA TÉCNICA &PREÇO 
 
No julgamento da licitação  tipo  “técnica  e  preço”  deverão  ser  fixados  no  instrumento  convocatório  

critérios  objetivos adequados para aferir a vantajosidade das  propostas,  bem  como  os  pesos  da  nota  técnica  

e  da  nota  de  preço que deverão compor a média ponderada a que se refere o art. 46, § 2o. II, da Lei n° 8.666/93, 

a fim de que  os licitantes tenham conhecimento prévio e completo de como serão avaliadas suaspropostas. 

 
Por sua vez, esses fatores  de  pontuação  técnica  devem  ser  adequados  à  natureza  do  interesse  da  

Administração  a  ser satisfeito, compatíveis com o  objeto  licitado  ao  mesmo  tempo  em  que  não  devem  

prejudicar  a  competitividade docertame. 

 
Portanto, considerando as características das obras e/ou projetos  a  serem  executados,  os  objetivos  e  metas  do  

Programa Integração a serem alcançados; além do grau de complexidade quanto a natureza de vultointelectualdos 

serviços a serem realizados e detalhados no Projeto Básico, quer seja de natureza técnica, tecnológica, domínio   

de  tecnologias  3D,  ambiental  e/ou  social;  pode-se,  facilmente,  conceituar  que  tais  atividades  carregam  

elevado   grau de complexidade, totalmente, compatível com a utilização da modalidade de licitação de  

concorrência  tipo  TÉCNICA E PREÇO, sendo os seguintes pesos a serem atribuídos  (60%  para  o  elemento  

técnico  e  40%  para  o  preço), ocorrendo  assim  a  necessidade  de  valorizar  a  técnica  em  maior  proporção  

que  o  preço),  conforme  descrito a seguir. 

 
Outro aspecto importante, é que todo o planejamento para detalhamento do projeto básico e realização do processo 

licitatório exerçam,  na  plenitude,  o  principio  máximo  da  competitividade  do  certame;  garantindo  assim  que  

todos  os licitantes tenham acesso as mesmas informações necessárias e suficientes para  o  desenvolvimento  de  

proposta  técnica, conforme os itens descritos em edital, mitigando o risco do município realizar má contratação, e  

consequentemente,  impactando  no  avanço  das  obras,  acréscimos  de  custo  e  má  qualidade  do  produto   

final, gerando posteriores e potenciais prejuízos aoerário. 

 
Vale  ainda  salientar  que  para  a  pontuação da proposta técnica, deverá ser previsto um patamar mínimo, abaixo 

do qual a proposta será considerada tecnicamente insuficiente e, consequentemente,desclassificada. 

 
No entanto para  a  realização  dessa  valoração  técnica  deverá  ser  empregado  o  princípio  da  

proporcionalidade,  isto  é, a relação entre os pesos estabelecidos  para  os  índices  técnicos  e  de  preços  deve  

ser  razoável  e  proporcional,  sendo que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência pacífica no sentido de 

que a definição de pesos que   valorizem a técnica em detrimento do preço, deve ser objetivamente justificada. 
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6.5 QUANTO A FORMAÇÃO DECONSÓRCIOS 
 
Em  tese,  a  permissão  de  participação  de  consórcios  em  licitações  é  uma  decisão  discricionária  da  

Administração  e, sem dúvida,  amplia  a  competitividade  do  processo  de  contratação  pública  ao  permitir  que  

empresas  menores,  que de outra forma, não participariam do certame, possam então apresentar suaspropostas. 

 

Outro  aspecto   positivo   da  formação  de  consórcios,  principalmente  em  certames  de  alta  complexidade  

intelectual   e especialização técnica, é que permite que as junções de pelo menos 02 empresas distintas  atendam 

às  exigências mínimas para qualificação técnica do referido certame, ampliando assim também acompetitividade. 

 

Vale ainda ressaltar  que  o  entendimento  do  TCU  sobre  a  discricionariedade  do  Administrador  em  vedar ou  

admitir a participação de consórcios, veiculado no Informativo de Licitações e Contratos 129/2012, é de que a 

participação            de consórcios em licitação é obrigatória "nos casos de obras / serviços especializados  de  

grande  complexidade  e  relevante vulto”, concluindo o relator que tal decisão se faz  essencial  como  forma  de  

suprir  as  condições  de habilitação, as quais, isoladamente, não teriam  como  fazê-lo".  Portanto,  a  permissão  

de  participação  de  consórcios  tem como premissa o fato de o objeto licitado  envolver  aspectos  e  

características  de  alta  complexidade  ou  de  relevantevulto. 

 

Logo, decidido, motivadamente, por permitir a formação de  consórcios,  o  ato  convocatório  deverá  estabelecer  

as  regras que devem ser obedecidas pelos licitantes, nos termos do art. 33 da Lei n°8.666/93. 

6.6 TERCEIRIZAÇÃO 

 
Será admitida a terceirização desde que previamente autorizada pela Contratante, através do setor técnico 
competente, para as atividades do grupo B (Despesas indiretas) que não constituam o escopo principal do objeto. 
Em qualquer hipótese de terecerização, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da tercerizada, bem como 
responder perante à fiscalização sobre o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da tercerização, principalmente no que tange à responsabilidade técnica.A terceirização total ou parcial, será 
permitida, desde que seja previamente autorizada pela Contratante. 
 

6.7 PESQUISA DEMERCADO 
 

Tanto a Lei 8.666/93 (art. 7o, §2°, inc. II e 40, §2°, inc. II) quanto a  Lei  10.520/02  (art.  3o,  inc.  III)  exigem  a  

elaboração do  orçamento  estimado  para  identificação  precisa  dos  valores  praticados  no  mercado  para  o  

objeto  que a Administração pretende contratar.  A  pesquisa  de  preço  é  muito  importante  para  as  contratações  

públicas,  pois  com base nela serápossível: 

a) estimar o orçamento que deverá ser despedido nessacontratação; 

b) determinar o preço máximo que a administração pagará por essa contratação, conforme artigo 40, 

inciso X, da Lei n°8.666/93; 

c) verificaroenquadramentoquantoaexclusividadepaiamicroempresaseempresasdepequenoporte; 
d) possibilitar a escolha da modalidade - caso se enquadre na Lei n°8.666/93; 

e) viabilizar o atendimento das exigências quanto à publicidade - caso seja umpregão; 

f) subsidiar a análise e o julgamento daspropostas. 
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Segundo TCU  2014,  realizar  o  Orçamento  de  Serviços  de  Engenharia  Consultiva,  os  quais  incluem-se  

neste  tipo  de  objeto  os  serviços  de  supervisão  de  obras,  a  realização  de  estudos  socioambientais,  a  

elaboração  de  projetos,  os serviços de consultorias, a emissão de pareceres, a execução de perícias,  a  realização  

de  avaliações  ou  outros  serviços técnico-profissionais; é  tarefa  com  razoável  grau  de  incerteza,  pois  são  

atividades  que  envolvem  um  grande esforço intelectual e criativo, que  será  variável  inclusive  em  função  das  

características  pessoais  do  profissional que realiza otrabalho. 

 

Em função das informações e dados disponíveis, do conhecimento e dos registros de experiências anteriores, da 

possibilidade de previsão - com razoável grau de precisão - dos serviços a executar e da estimativa dos diversos 

componentes de custos e  preços  envolvidos,  poderão  ser  adotadas  diferentes  metodologias  para  a  formação  

do  preço: 

a)    formação do preço com base nos quantitativos e custos unitários dos insumosutilizados; 

a) formação do preço com base nos produtosentregues; 

b) formação do preço com base no custo previsto doempreendimento. 
 
A utilização simultânea de mais de uma metodologia possibilita o cotejo e  a  aferição  dos  resultados  obtidos,  e  

a  seleção criteriosa do orçamento mais apropriado. Portanto neste capítulo para PESQUISA DE  MERCADO,  

serão  adotadas as metodologias descritas nas letras a) e c),acimas. 

 

Faz-se,  portanto,  imprescindível  a  avaliação  crítica  dos  valores  encontrados  para  obtenção  do  resultado  da   

pesquisa  de  preços,  assim,  não  poderá  ser  considerada  na  composição  os  preços  inexequíveis  ou  os  

excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processoadministrativo. 

 
Formação de preço com base nos quantitativos e custos unitários dos insumosutilizados 
 
Esta metodologia baseia-se na identificação, quantificação e valoração de todos os insumos que serão diretamente 

empregados na prestação dos serviços e, posteriormente, na multiplicação dos valores desses custos por 

fatoresespecíficos,   que   incorporem   -   a   estes   componentes   do   orçamento   —   as   despesas   indiretas,   

os   tributos   e aremuneração da empresa, resultando no preço de venda do serviço. 

 

O custo direto com salários é apropriado a partir do gasto com a utilização dos diversos tipos de 
profissionaisdiretamente envolvidos com a execução do objeto. 
Já nos demais custos diretos, são apropriados gastos com  sondagens,  aluguel  de  veículos,  topografia,  

passagens,  diárias, impressões, ensaios laboratoriais, locação de outros equipamentos, alojamentos, mobiliárioetc. 

 
Os dados e parâmetros utilizados nessa metodologia podem ser obtidos mediante pesquisas, que deverão, 
preferencialmente,  utilizar  bancos  de  dados  setoriais  ou  privados  ou  publicações  de  órgãos  e  entidades  

públicas.  Na falta desses, podem ser efetuadas pesquisas de  mercado  com  empresas  do  segmento  ou,  ainda,  
pesquisas  elaboradas por entidadesespecializadas. 
 
Formaçào do Preço com Base no Custo Previsto do Empreendimento 
 
Este método baseia-se na correlação entre os preços de serviços técnicos  de  engenharia  e  arquitetura  e  o  custo  
estimado do empreendimento a  ser  construído.  O  preço  do  serviço  é  determinado  mediante  a  aplicação  de  
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percentual único ou de percentuais diferenciados, sobre o valor do empreendimento, para  cada  especialidade  ou  
atividade. 
 
O percentual é determinado em função do custo estimado para execução do empreendimento, aferido mediante  

metodologia  expedita  ou  paramétrica,  e  de  seu  grau  de  complexidade,  que  poderá  ensejar  a  aplicação  de  

fatores  decorreção. 

 

O custo estimado adotado como limite máximo superior deverão ser os custos orçados e considerados no 

Programa Integração junto a CAF.Vale  ainda  ressaltar que como os valores apresentados estão em dólares 

americanos, o câmbio de conversão a ser considerado   deverá ser de USD $ 1,00 = R$5,10. 

 
A fim de montar uma série histórica de dados para extrair esses percentuais, a ABCE (Associação Brasileira de  

Consultores de Engenharia) realizou pesquisa junto  a  22  empresas  de  engenharia.  As  respostas  dessas  

empresas  foram compiladas e resultaram na curva mostrada aseguir: 

VALOR ESTIMATIVO DO PROJETO EM FUNÇÁO DO VALOR DA OBRA 
Projetos de complexidade normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva paraestimativa do valor do projeto em função do valor da obra (fonte: Cartilha do Sinaenco “Roteiro de Preços - Orientação para Composição de Preços 

de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia”). 

 

6 DETALHAMENTO DO OBJETO DOCERTAME 
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Considerando as  definições  e  aspectos  apresentados  anteriormente  e  com  o  objetivo  de  detalhar  o  objeto  a  

título  de  detalhamento  do  escopo  e  atividades  a  serem  apresentadas  no  respectivo  Projeto  Básico,  

podemos  definir  que  o detalhamento do objeto do certame deveráser:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DO 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, NO MUNICIPIO DE 

CAMAÇARI-BAHIA. 

 

No que tange a ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, o objeto deverá englobar  compreender  o  

seguinteescopo: 

 
J Coordenação e Controle de Projetos pela metodologia PMBok, 

J Análise Crítica e Compatibilização de Projetos, utilizando processos de integração e 

plataforma colaborativa para os projetos previamente desenvolvidos na plataforma BIM; 

J Planejamento, Acompanhamento, Controle Físico e Financeiro dos cronogramas de 

desenvolvimento dos projetos de engenharia e arquitetura; 

J Relatórios Mensais; 

J Relatório Final; e 

J Boletins de Medição dos Contratos referentes a estudos e Projetos. 
 
Já no que tange a ETAPA DE SUPERVISÃO TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL DAS OBRAS, o objetodeverá 
englobar e compreender o seguinte escopo: 
 
J Planejamento, Acompanhamento, Controle Físico e Financeiro das obras; 

S Controle Topográfico; 

S Acompanhamento de Obras via VANTs ou DRONES; 

J Controle Tecnológico; 

J Supervisão Ambiental e Social; 

J Comissionamento com Entrega Técnica da Obra, Manual de Garantia e Manutenção Preventiva; 

J Relatórios Mensais; 

J Relatório Final; e 

J Boletins de Medição das Obras. 
 
 
7 JUSTIFICATIVATÉCNICA 

Em se tratando do Programa de Integração Urbana, Social e Ambiental junto a CAF, apresentado 
CARACTERIZAÇÃO QUANTO A COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS (OBJETO DO 
CERTAME),deste estudo preliminar, de elevado interesse municipal e de relevante importância econômica, 
ambiental e social, necessita-se, frente às diversas demandas da administração pública, recorrer  ao  processo  
licitatório,  a  partir  da  avaliação com  critério  de  Técnica  e  Preço,  de  modo  a  contratar  empresa  
especializada  na  prestação  dos  serviços  de supervisão de obras com o uso de processo e plataformas BIM, 
descritos nestedocumento. 
 
A Lei n° 8.666/93, ESTABELECE EXPRESSAMENTE em seus artigos 13 e 46, que os serviços de 
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fiscalização, gerenciamento  ou  supervisão   são  considerados  técnicos  especializados  e,  portanto,  deve-se  

utilizar  o  tipo  técnica   e preço, inverbis\ 

 
“Art. 13. Pen a os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos a: 
[...] 
IV - fiscalização, supervisão  ou  gerenciamento  de  obras  ou  serviços;"  “Art.  46.  Os tipos de licitação 
"melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente pcira serviços de natureza  

predominantemente  intelectual,  em  especial na elaboração de projetos, cálculos,  fiscalização,  supervisão  e  
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para  a  elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos  e  executivos, ressalvado o disposto no § 4 o do artigoanterior." 
 
Com intuito de resgatar o voluntas legis, bem como sanear eventuais divergências de entendimento quanto ao não 

enquadramento dos serv iços de  Elaboração  de  Projetos  e  Supervisão  como  serviços  comuns,  o  Conselho  

Nacional de Engenharia  e  Agronomia  -  CONFEA  recomendou  através  da  Decisão  plenária  PL0365/2014  na  

qual  confirmou  o entendimentoque: 

 

Í-.7 
“2) Definir que, tecnicamente, no âmbito da Engenharia ou da Agronomia, os 
serviços de engenharia e agronomia que exigem habilitação legal para  sua  elaboração,  com  a  obrigatoriedade  
de  emissão  da  devida  ARTperante  o  Crea,  tais  como  projetos,  consultoria,  fiscalização,  supervisão,  
perícias,  laudos  e  estudos técnicos jamais poderão ser  classificados  como  serviços  comuns,  dada  a  sua 
natureza intelectual, científica, técnica, risco aos  recursos  hídricos,  meio ambiente e humano, caracterizando-se 
como serviços técnicos profissionais especializados, de grande complexidade.” 

 
Considerando também e, em  defesa  da  estratégia  de  contratação  de  empresa  especializada  em  supervisão  de  

obras  de infraestrutura, edificações e urbanização, apresenta-se trecho de estudo desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA, em relação a essatemática. 

 
2284 - Texto para discussão / GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, IPEA 2017. 
 
“A precariedade da  Supervisão  aumenta  as  possibilidades  dos  requisitos  do projeto (o prazo, o custo e a 
qualidade) não serem atendidos. Larsen et al. (2015) avaliaram o efeito de 26 fatores de tempo, custo e qualidade 
em  projetos  de  construção pública, conforme determinado pelos gerentes do setor  público  de  projetos. As 

principais causas  de  insucesso  no  cumprimento  dos  prazos  dos  projetos públicos identificadas pelos autores 
foram  o  atraso  na  entrega  dos  produtos,  a  intermitência  do  financiamento,  as  interferências  de  outras  
autoridades  no  processo,  a  precariedade  do  planejamento  do  projeto,  os  erros   ou as omissões no trabalho 

de construção e a falta de  identificação  e  acompanhamento  preliminar  das  principais  necessidades  das  
obras.   (IPEA,   2017). ” 
 
 
Outro aspecto  importante  ainda  a  ser  considerado  é  que  tal  empresa  especializada,  objeto  desta  

contratação,  detenha conhecimentos na plataforma BIM assim como tecnologias 3D que se  integram  ao  BIM  

como  nuvem  de  pontos e etc. A possibilidade da utilização de processo e plataformas BIM como ferramenta 

para supervisão  dos  programas de obras  e  coordenação  dos  projetos  atende  a  estratégia  BIM  BR  instituída  

pelo  Decreto  n°  9.377  de  17 de maio de 2018 e revogado e substituído pelo Decreto n° 9.983 de 22 de agosto 
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de2019. 

 
Na prática, os longos prazos despendidos para o desenvolvimento dos projetos de engenharia e consequentemente 

potenciais atrasos para início da execução das obras; além é claro com o objetivo de aumentar a produtividade, 

confiabilidade no controle físico-financeiro das obras e ganhos reais  de  qualidade;  o  Governo  Federal  

apresentou  através do decreto n° 9.983, de 22 de  agosto  de  2019,  a  Estratégia  Nacional  de  Disseminação  do  

Building  Information Modelling (Estratégia  BIM  BR).  Tal  implantação  da  plataforma  BIM  no  Brasil,  mais  

conhecida  pela  sua sigla em inglês: BIM  {Building  Information  Modelling)  tem  como  finalidade  de  

promover  um  ambiente  adequado ao investimento desta nova plataforma para construção virtual e sua difusão no 

País. De acordo  com  a  Estratégia BIM BR, o BIM é conceituado da seguintemaneira: 

 
“O Building Information Modelling (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção, é o conjunto de 
tecnologias e processos integrados que  permite  a  criação, a utilização e a atualização de modelos digitais  de  
uma  construção,  de  modo colaborativo,  de  forma  a  servir  a  todos  os  participantes  do  empreendimento, 
potencialmente durante todo o ciclo de vida daconstrução. 

 
O modelo é utilizado para demonstrar  todo  o  ciclo  de  vida  da  construção,  incluindo os processos 
construtivos e fases de instalação,  e  para  fornecer  informações  sobre  qualidade  e  quantidades  de  materiais,  
segurança,   custos, prazos de construção, eficiência energética e periodicidade de manutenções  preventivas.  
Sua  utilização  eleva  o  nível  de  confiabilidade  dos  projetos  e processos de  planejamento  e  controle  de  
obras,  gerando  aumento  da  produtividade e economicidade, além de resultar em  diminuição  de  custos  e  de  
riscos  relacionados  a  construção  de  edificações  e  infraestrutura.  Esse  modelo   tem se consolidado  
rmmdialmente  como  um  novo  paradigma  no  desenvolvimento  de projetos e na gestão e manutenção de 

obras.99 

 
Considerando estudos  realizados  pela  FGV,  a  produtividade  da  construção  civil  brasileira  é  quatro  vezes  

menor  que a de países como Estados Unidos, China, Rússia e os da União Europeia e quase 50% menor que a 

média da    economia nacional. Se metade  das  empresas  adotarem  o  modelo  BIM  na  próxima  década,  

projeta-se  que  a  economia da construção  civil  brasileira  crescerá  7%.  A  estimativa  é  de  redução  de  9,7%  

dos  custos  totais  da  obra e de 20% dos custos com  insumos.  Ainda  segundos  os  estudos  realizados  pela  

FGV,  o  BIM  aumenta  a confiabilidade nas  estimativas  de  preços  e  no  cumprimento  dos  prazos,  reduzindo  

erros  e  garantindo  a  qualidade  da obra. 

 
Já pesquisa da MC-GRAW-HILL CONSTRUCTION (2012) com empresas americanas (EUA) que atuam no 

segmento de empreendimentos relacionados à infraestrutura e que já inseriram o conceito BIM em  alguns  de  

seus projetos, apresentou aos seguintesresultados: 

 
Obras que utilizam o conceito BIM possuemuma redução de: 

22% no custo de construção; 

33% no tempo de projeto e execução; 
33% nos erros em documentos; 

38% de reclamações após a entrega da obra ao cliente; 44% nas atividades de retrabalhos. 

 
 
Em linha ao Decreto n° 9.983, publicado em 22 de agosto de 2019, o Governo Federal esperar atingir os 
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seguintes resultados abaixo, para as obras públicas no Brasil: 

 
1) Assegurar ganhos de produtividade ao setor de construçãocivil; 

2) Proporcionar ganhos de qualidade nas obraspúblicas; 

3) Aumentar a acurácia no planejamento de execução  de  obras  proporcionando  maior  confiabilidade de 

cronogramas eorçamentação; 

4) Contribuir com ganhos em sustentabilidade por meio da redução de resíduos sólidosdaconstrução civil; 

5) Reduzir prazos para conclusão deobras; 

6) Contribuir com a melhoria da transparência nos processoslicitatórios; 

7) Reduzir necessidade de aditivos contratuais de alteração do projeto, de elevação de valor e de prorrogação 

de prazo de conclusão e de entrega daobra; 

8) Elevar o nível de qualificação profissional na atividadeprodutiva; 

9) Estimular a redução de custos existentes no ciclo de vida dosempreendimentos. 
 
Acerca dos pesos quanto a relação entre técnica e preco adotados, vale ratificar que: 
 
Nas licitações do tipo técnica e preço, ainda que não submetidas ao RDC, é possível adotar como referência 

disposto no art. 20, § 2o,da Lei 12.462/2011,que permite a atribuição de fatores de ponderação distintos para 
valorar as respectivas propostas, com percentual de  ponderação  mais  relevante  limitado  a  70%,  devendo-se 
demonstrar no processo licitatório, se for o caso, a pertinência da primazia da técnica em relação ao preço, 
considerando-se a natureza dos serviços a serem executados. 
 
Pode-se afirmar  que  os  percentuais  adotados  neste  Estudo  Preliminar (que representam 60% da nota da 
proposta técnica e 40% para nota da proposta de preço) que  será  base  do  Projeto  Básico,  estão adequados à 
demonstração da natureza dos serviços a serem executados pelos contratados. 
 
Vale ainda ressaltar que as pontuações a serem aferidas a  cada  candidato  deverão  ser  disponibilizadas  conforme  
previsto em  edital.  As  notas  atribuídas  às  licitantes  deverão  ser  divulgadas  segundo  critérios  estabelecidos  
no  edital, tendo a comissão  técnica  a  pontuar,  exatamente  em  linha,  os  critérios  constantes  do  instrumento  
convocatório. 
 
8 PRINCÍPIOS & RESPALDOJURÍDICO 

Lei Federal n° 8.666/93 e  Lei  Complementar  n°  123/06,  alterada  pela  Lei  Complementar  n°  147/2014,  nos  

termos do item6. 

 

O TCU (Tribunal de Contas da União), na 4a  Edição  de  Licitações  e  Contratos  -  orientações  e  jurisprudência  

do  TCU, define os seguintes princípios básicos  que  norteiam  os  procedimentos  licitatórios  e  este  estudo  

preliminar,  como sendo: 

 
• Princípio daLegalidade: 

Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os licitantes e a Administração Pública às regras 

estabelecidas nas normas e princípios em vigor. 

 
• Princípio daIsonomia: 

Significa dar tratamento igual a todos os interessados.  É  condição  essencial  para  garantir  competição  em  
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todos os procedimentoslicitatórios. 

 
• Princípio daImpessoalidade: 

Esse princípio obriga a Administração a observar nas suas decisões critérios  objetivos  previamente  

estabelecidos,  afastando  a  discricionariedade  e  o  subjetivismo  na  condução  dos  procedimentos   da   

licitação. 

 
• Princípio da Moralidade e da ProbidadeAdministrativa: 

A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons 

costumes e as regras da boaadministração. 

 
• Princípio daPublicidade: 

Qualquer interessado deve ter acesso às licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos  atos  

praticados pelos administradores em todas as fases dalicitação. 

 
• Princípio da Vinculação ao InstrumentoConvocatório: 

Obriga a Administração e  o  licitante  a  observarem  as  normas  e  condições  estabelecidas  no  ato  

convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no atoconvocatório. 

 
• Princípio do JulgamentoObjetivo: 
Esse  princípio  significa  que  o  administrador  deve  observar  critérios  objetivos  definidos  no  ato  convocatório 
para o julgamento das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de  fatores   

 subjetivos ou de critérios não previstos no ato convocatório, mesmo que  em  benefício  da  própria  

Administração. 

 
• Princípio daCeleridade: 

O princípio da celeridade, consagrado pela Lei n° 10.520, de 2002, como um dos norteadores de licitações na 

modalidade pregão, busca simplificar procedimentos, de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias. 

As decisões, sempre que possível, devem ser tomadas no momento dasessão. 

 
 
 
 
 
 
CAMAÇARI / BAHIA, 29 de Março de 2021. 


