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1. MOTIVAÇÃO DO BIM NO CONTROLE EXTERNO



1.1. Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021)

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas

às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e

contratos deverão:

[...]

V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que

permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras

e serviços de engenharia.

[...]

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que

adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem

da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou

tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a

substituí-la.

Foco no 

Planejamento!!!



1.2. Diretrizes para as Entidades de Controle Externo

DECLARAÇÃO DE MOSCOU

- Estímulo à contribuição para a

prestação de contas de resultados

mais eficazes dos programas,

projetos e metas de governamentais;

- Estímulo “a ter visão de alto nível

das metas do governo, identificando

risco significativos e sistêmicos da

entrega de resultados e fornecer

recomendações” para mitigação dos

mesmos.

NBASP 12

22. [...] avaliar o desempenho dos

órgãos e entidades jurisdicionados

[...], quanto aos aspectos de

economicidade, eficiência, eficácia e

efetividade dos atos praticados

79. [...] o controle externo

concomitante como instrumento de
efetividade de suas atribuições.



1.2. Diretrizes para as Entidades de Controle Externo

Diretriz 3: Buscar um

aprimoramento na fiscalização de

compras públicas, o que passa

pelo acolhimento das inovações da

legislação aplicável e o incremento

dos resultados da fiscalização, bem

como pela necessidade de se fazer

uma ligação entre estas compras

públicas e o regular funcionamento

da máquina pública como meio

para atingir os objetivos da Agenda

2030 e garantir os direitos previstos

na Constituição de 1988.

CARTA DE JOÃO PESSOA



Prestação do Serviço Público 
(projetos, obras, ações, etc)

Programas e Projetos

PPA, LDO e LOA

Planos Estratégicos

Políticas Públicas Sociais e de 
Desenvolvimento Urbano

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável 2030



 Exigências de qualificação técnica:

• Foco no processo BIM e não nos

softwares BIM.

• Foco na elaboração da melhor

solução.

• Representações

2. DEMANDAS E OPORTUNIDADES DO BIM PARA O CE

i. Auditoria Operacional:

• Fiscalização de iniciativa própria

 Foco na verificação se a implantação da metodologia BIM estão em

conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e

efetividade.

 Contribuição para a governança pública.



2. DEMANDAS E OPORTUNIDADES DO BIM PARA O CE

ii. Auditoria de Conformidade:

• Fiscalização de iniciativa própria

 Uso do modelo para obtenção de informações;

 Aumento da produtividade na vistoria em campo com o modelo digital;

 Definir qual uso se fará do modelo.

• Consultas, Instruções Normativas e Orientações

 Aspectos obrigatórios/recomendáveis do TR;

 Boas práticas de fiscalização da contratação de projetos em BIM;

 Foco em usos do BIM.



Controlar é fiscalizar as atividades de pessoas ou órgãos para

que essas atividades não se desviem das normas

preestabelecidas. Controlar é prevenir, orientar, avaliar,

recomendar melhorias. Controlar é agir preventivamente, e

não somente punir. (TCU, 2016)


