
PARA  FINS  DE  ATENDIMENTO  AO  ATO  Nº  90/2016,  OS  SERVIDORES  JORGE
MANOEL  DOS  SANTOS  COSTA  e  SANDRA  BOKOR  FERREIRA  CARNEIRO
APRESENTAM  O  RELATÓRIO  DE  PARTICIPAÇÃO  NO  VII  ENOP  –  ENCONTRO
NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REALIZADO NOS
DIAS  22,  23,  24  E  25  DE  SETEMBRO  DE  2020,  EVENTO  REALIZADO  NA
MODALIDADE ON-LINE. 

Participei junto com a servidora Sandra Bokor Ferreira Carneiro, do Encontro Nacional de
Obras Públicas e Serviços de Engenharia, evento com carga horária total de 33 horas e
realizado na modalidade on-line.
O objetivo buscado foi o conhecimento das mudanças recentes no âmbito da contratação
de serviços de engenharia, bem como no da contratação de serviços de supervisão de
obras.
O evento abordou os seguintes temas:

• Comentários sobre as recentes mudanças legislativas para o enfrentamento do
Covid-19 e seus impactos nas licitações e contratações de obras públicas;

• O pagamento antecipado de nas obras públicas: problema ou solução?
• Licitações internacionais para contratação de obras;
• Como a administração pode realizar o controle tecnológico das obras?
• O novo SICRO (Sistema de  Custos  Referenciais  de  Obras)  e  seu  uso para  a

orçamentação de infraestrutura;
• A implantação do BIM (Building Information Modeling – Modelagem da Informação

da construção) segundo as diretrizes do decreto 10.306/2020;
• A contratação de serviços de engenharia segundo o decreto 10.024/2019;
• Modelos existentes para a contratação de serviços de manutenção e conservação

predial;
• Estudos técnicos preliminares em obras públicas, de acordo com a IN 40/2020;
• Colocando o Brasil nos trilhos, palestra proferida pelo Excelentíssimo Ministro da

Infraestrutura e Transportes Tarcísio Gomes de Freitas.

Além das palestras supracitadas tivemos também as seguintes oficinas:

• A contratação semi-integrada da Lei das Estatais e a possível utilização do instituto
no RDC;

• A  Contratação  de  serviços  de  engenharia  por  dispensa  e  inexigibilidade  de
licitação.

Do  ponto  de  vista  da  contratação  e  supervisão  de  obras  e  serviços  de  engenharia
consideramos  o  evento  estratégico  em  virtude  do  momento  de  pandemia  que  ora
enfrentamos. O principal foco de discussão foi a nova lei de licitações e contratos, bem
como suas implicações para a contratação de obras públicas e serviços de engenharia.
Durante o evento houve uma abordagem mais aprofundada sobre a contratação de obras
e serviços de engenharia e das novas regras do Decreto 10.024/2019 acerca do uso do
Pregão Eletrônico, abordando todos os aspectos das normas disciplinadoras da licitação,
quais sejam:

1. Planejamento da contratação;
2. Publicação do aviso de edital;
3. Apresentação de propostas e documentação de habilitação;
4. Abertura da sessão pública e envio de lances;



5. Julgamento;
6. Habilitação;
7. Fase recursal;
8. Adjudicação;
9. Homologação.

Vale  ressaltar  a  abordagem  referente  ao  Decreto  nº  10.306/2020  que  estabelece  a
utilização do BIM (Building Information Modelling) na execução direta ou indireta de obras
e serviços  de engenharia  realizada pelos  órgãos e  pelas  entidades da administração
pública federal. Explicou-se que o BIM ou Modelagem da Informação da Construção é um
conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a
atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a
todos  os  participantes  do  empreendimento,  em  qualquer  etapa  do  ciclo  de  vida  da
construção.

Por fim, o evento foi encerrado com uma proveitosa palestra do Ministro da Infraestrutura
e Transportes Tarcísio Gomes de Freitas, momento em que houve uma esclarecedora
explanação a respeito das ações ora implementadas pelo seu ministério.

Salvador, 25 de novembro de 2020.
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