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RESPOSTA Nº 001/2019 – ANÁLISE E RESPOSTA ÀS INFORMAÇÕES 

DEMANDADAS PELO PORTAL DA LAI (AMAI) 

 

 

1 - Qual quantidade de softwares (anos e versões) de titularidade da Autodesk foram 

instalados na Associação nos últimos 5 (cinco) anos?  

Resposta: Nenhuma.  

 

2 - Qual (is) programa (s) de desenho - CAD - e engenharia - CAE - assistidos por 

computador são usados pela Associação para elaborar, executar e visualizar 

projetos? Resposta: BricsCAD para confecção de desenhos em CAD 2D; 

 

3. Caso os municípios conveniados contratem empresas para projetar suas obras, 

como os municípios ou a Associação visualiza tais projetos? Pelo uso de programa 

de computador? Qual?  

Resposta: A AMAI não possui informações acerca do processo de visualização 

dos Projetos por parte dos Municípios associados. A Associação, entretanto, 

visualiza tais projetos através dos programas contratados pela própria 

Entidade, já citados na resposta 2, além dos arquivos em PDF ou Plotados.  

 

4. A Associação aplica Modelagem de Informação da Construção em seus projetos? 

Pelo uso de programa de computador? Qual?  

Resposta: Não. 

 

5. Como a Associação e os municípios conveniados avaliam a viabilidade das 

construções nas obras projetadas?  

Respostas: A AMAI não tem informações acerca do processo de avaliação de 

viabilidade das construções por parte dos Municípios associados. A 

Associação, entretanto, não avalia, haja vista que elabora projetos com recursos 

pré-definidos em convênios.  

 

6. Como a Associação e os municípios conveniados avaliam a conformidade de seus 

projetos com normas de segurança e construção? Pelo uso de programa de 

computador? Qual?  

Resposta: A AMAI não possuí informações acerca do processo de avaliação da 

conformidade de projetos com as normas de segurança e construção por parte 

dos Municípios associados. A Associação, entretanto, avalia através de 

consulta as normas da ABNT e as normas Municipais, não fazendo uso de 

software.  

 

7. Quantos arquitetos, engenheiros, desenhistas, topógrafos e estagiários das 

respectivas áreas atuam na Associação?  
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Resposta: 1 (um) Engenheiro civil, 2 (dois) arquitetos, 1 (um) Engenheiro 

Eletricista, 1 (um) Engenheiro Florestal e 1 (um) Técnico de nível ensino médio. 

 

Em não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, ficando definido 

que tais informações deveriam ser repassadas ao requerente via sistema eletrônico, 

no prazo previsto no regulamento. 

 

 

 

 


