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Perguntas e Respostas II 

01 

Pergunta 

 
O item 31.1 do edital (abaixo transcrito), se refere à mesma exigência do 2.2 

do Anexo III (abaixo transcrito) 

 

Edital: " 31.1. A CONTRATADA deverá apresentar, até o 10º (décimo) dia útil 

posterior à emissão do termo de início do contrato, a Garantia Financeira do 

Contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total contratado, a 

se manter vigente e atualizado durante o durante o período de execução con-

tratual, representada por uma das seguintes modalidades, ao critério da Con-

tratada: I Caução em dinheiro; II Apólice de seguro-garantia do fornecedor e 

prestador de serviço; III Carta de fiança bancária". 

Anexo III: " 2.2 A empresa arrematante deverá comprovar que possui Ca-

pital Social ou Patrimônio Líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor 

do edital." 

 

Resposta 

 

São situações distintas, conforme segue: 

O item 31.1 do edital refere-se a garantia contratual a ser apresentada 

posterior à emissão do Termo de Início do contrato pela empresa 

CONTRATADA. Para tanto, foram disponibilizadas 3 opções (Caução em 

dinheiro, apólice de seguro r carta de fiança bancária). 

Já o item 2.2 do Anexo III, é exigido na fase de habilitação, ou seja, deverá 

ser apresentada pela empresa arrematante englobando todo o rol de 

documentos de habilitação. Cabe a empresa arrematante comprovar que 

possui Capital Social ou Patrimônio Líquido de no mínimo 10% do valor do 

edital. 

 

02 Pergunta 

A respeito dos serviços indicados no item  3.14.3 do edital: 

 

f. Caracterização do entorno;  
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Há critérios ou especificações definidas a caracterizar? 

 

g. Mapeamento rede água/esgoto; e h. Mapeamento rede elétrica;   

A) Tais mapeamentos se referem a o que se pode obter fornecidos das con-

cessionárias responsáveis ou deve-se realizar levantamento físico com com-

prometimento da integridade das informações?  

B) Ainda, tais informações necessitam conter especificações completas as 

built com caracterização física e lógica?  

C) Tais mapeamentos de redes ou projetos as built necessitam ser entregues 

em BIM? 

NOTA: Sugere-se definir melhor o que se espera de tal mapeamento. Res-

salta-se que é  deveras delicado realizar responsavelmente tal 'mapeamento' 

se não puder contar com o fornecimento das informações por aqueles que as 

administram. Sendo assim, indica-se ter uma mediação da contratante infor-

mada no edital a respeito da validação tais informações e não comprometi-

mento de levantamento da contratada, ou no máximo com relação compo-

nentes físicos visíveis, para consistência do produto que se propõe a entregar. 

 

Resposta 

 

f. Caracterização do entorno;  

Há critérios ou especificações definidas a caracterizar? 

 

RESPOSTA: conforme descrito no TR, o item 3.1 discorre o seguinte: “O 

fluxograma de entrega, com a especificação de cada uma delas, consta no 

Memorial do presente termo (Anexo XI).” Portanto, é necessário que todas as 

entregas sejam realizadas conforme especificado no Memorial. 

Especificamente a entrega “Caracterização do entorno” é detalhada no item 

3.2.3.4 do Memorial Descritivo-Anexo XI. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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g. Mapeamento rede água/esgoto; e h. Mapeamento rede elétrica;   

A) Tais mapeamentos se referem a o que se pode obter fornecidos das con-

cessionárias responsáveis ou deve-se realizar levantamento físico com com-

prometimento da integridade das informações?  

 

RESPOSTA: É permitida a busca de informações fornecidas pelas 

concessionárias. Contudo, caso as mesmas não obtenham tais informações 

ou estejam incompletas, o levantamento deverá ser realizado pela 

contratada.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Ainda, tais informações necessitam conter especificações completas as 

built com caracterização física e lógica?  

 

RESPOSTA: É necessária a entrega somente do que foi solicitado no Memorial 

Descritivo (Anexo XI) conforme segue:  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Tais mapeamentos de redes ou projetos as built necessitam ser entregues 

em BIM? 

 

RESPOSTA: Os mapeamentos solicitados no edital deverão ser entregues em 

BIM conforme objeto contratado, atendendo ao descrito no Anexo XI.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Sugere-se definir melhor o que se espera de tal mapeamento.  

 

RESPOSTA: As definições de cada uma das entregas (inclusive dos 
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mapeamentos), estão delineadas no Memorial Descritivo-Anexo XI, inclusa a 

responsabilidade pelo levantamento.  

 

03 

Pergunta 

Quais os requisitos de modelagem da informação da construção (BIM)?  

A) Há BIM Mandate? 

B) Há Plano de execução BIM padrão? 

C) Quais os níveis de desenvolvimento (detalhamento - ND e informação - 

NI) para componentes de arquitetura, infraestrutura, paisagismo e obras de 

arte? Baseado em qual referência?  

 

NOTA.: Especialmente por se tratar de infraestrutura e tendo poucas diretri-

zes nacionais publicadas, seria importante se ter mais especificações indica-

das. 

 

OBS: observa-se que a terminologia do acrônimo está equivocada, pois ofi-

cialmente é Building Information Modeling de acordo com normatização vi-

gente. 

 

Resposta 

 

Em resposta a todos os subitens do questionamento, é entendido que os 

requisitos necessários para a execução do objeto contratado estão definidos 

no Termo de Referência e Memorial Descritivo (Anexo XI). Referente ao BIM 

Mandate, o item 4 do Anexo XI especifica o padrão mínimo solicitado. Sobre 

os níveis de desenvolvimento, o mesmo deverá cumprir as exigências do 

memorial e os quesitos mínimos de Estudo Preliminar e Anteprojeto, 

atendendo o objeto contratado. Quanto ao PEB, será preenchido juntamente 

com a contratada, entendendo que as informações prévias a elaboração do 

contrato, estão dispostas no Edital. Em divergências futuras, a base a ser 

seguida será o Caderno BIM de Infraestrutura Rodoviária - DER.  

04 Pergunta 

Solicitação de adequação 
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Sendo o objeto do edital a ser desenvolvido em BIM, os requisitos da parte 

contratada indica-se que se solicite experiência comprovada com esta tecno-

logia. 

 

Resposta 

 

Segue conforme descrito no Termo de Referência do edital, item 4, onde é 

exigido comprovações de experiência de acordo com o objeto do contrato.  

 

 

 

Foz do Iguaçu, 21 de março de 2022 

 

 

 

 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva – Fundação PTI-BR 
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