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Governo Federal apresenta programa de
incentivo à infraestrutura
O Governo Federal divulgou nesta quarta-feira (12 de julho)
medidas de apoio à estruturação de concessões e parcerias
público-privadas para projetos de Infraestrutura em Estados e
Municípios. Ao todo serão disponibilizados R$ 11,7 bilhões em
linhas de créditos, incluindo recursos para desenvolvimento de
estudos técnicos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil
disponibilizarão R$ 4 bilhões para financiar os investimentos
realizados pelas empresas vencedoras das licitações. Outros R$ 2
bilhões virão também do Banco do Brasil para financiar projetos, e
R$ 5,7 bilhões sairão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) para investimentos em mobilidade urbana e saneamento
básico, sendo R$ 3,7 bilhões para mobilidade e R$ 2 bilhões para
saneamento. Leia mais no Observatório da Construção

Secretaria estadual de logística e
transporte de São Paulo divulga resultado
da licitação para obras na rodovia MogiDutra
A sessão pública da licitação para a obra de duplicação e
modernização da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como
Mogi-Dutra, realizada no dia 11 de julho, recebeu 18 propostas de
empresas e consórcios interessados no empreendimento, de lote
único. O valor referencial total das obras, que representa o máximo
que o DER aceitaria pagar pelo serviço, foi estimado em R$ 181
milhões. Com descontos que atingiram 32,5%, o valor total caiu
para R$ 121,9 milhões. Todas as propostas de preço e
documentação recebidas estão sob análise técnica do DER, que
estimou prazo de 90 dias para a verificação. Leia mais no
Observatório da Construção

Financiamentos para a construção e
aquisição de imóveis têm queda de 10%

As operações contratadas com recursos do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE), incluindo os financiamentos para
a construção e para a aquisição de imóveis, alcançaram em maio
R$ 3,364 bilhões, queda de 10% em relação ao valor contratado no
mesmo mês do ano passado, já considerada a inflação do período.
Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip) e do Banco Central do Brasil. Já a
produção física de materiais de construção teve em maio retração
de 6,4% frente ao nível de produção observado no mesmo mês de
2016. Foi a 39ª taxa negativa consecutiva nesta base de
comparação interanual, de acordo com a última Pesquisa Industrial
Mensal divulgada pelo IBGE.
Leia mais no Observatório da Construção

Pesquisa de acesso ao crédito do BNDES
Entre abril e maio de 2017 a Fiesp/Decomtec realizou uma
Pesquisa com 1036 empresas industriais para avaliar o acesso ao
crédito do BNDES nos últimos dois anos. Desse total, somente 39%
(403 empresas) tentaram acesso ao crédito do BNDES no período.
A pesquisa mostra que das 403 empresas entrevistadas que
tentaram acesso ao crédito do BNDES nos últimos dois anos, 55%
conseguiram aprovação (esse percentual inclui operações de menor
valor com cartão BNDES) e 45% não conseguiram. As justificativas
mais comuns para a não aprovação do crédito do BNDES foram o
excesso de exigências quanto a documentação e a falta de
garantias ou exigências de garantias muito elevadas. Leia mais no
Observatório da Construção

Entra em consulta pública, norma técnica
ABNT sobre projeto arquitetônico
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT lançou em
consulta pública nacional a norma ABNT NBR 16636, que trata da
elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados
de projetos arquitetônicos e urbanísticos. A norma técnica, criada
pela Comissão de Estudos de Elaboração de Projetos,
Representação Gráficas e Atividades Técnicas de Arquitetura – CE02: 138.42, que conta com a representação do Deconcic/Fiesp, é
dividida em duas partes: Parte 1 – diretrizes e terminologia e Parte 2
– fases e etapas do projeto. A norma foi elaborada após a revisão
de duas normas: a NBR 13.531:1995, que trata das inter-relações
dos projetos de especialidades em diversas escalas, e a NBR

13.532:1995, que aborda a confecção dos projetos arquitetônicos e
regula as condições exigidas para a construção de edificações. Leia
mais no Observatório da Construção
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Prêmio de Excelência BIM 2017
O prazo para inscrições foi prorrogado até
o dia 14 de julho. O evento de premiação
acontece no dia 26 de outubro, em São
Paulo. Leia mais
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