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ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

CONCORRÊNCIA 2016/00181 (7419) - Contratação de ser viços técnicos especializados de 
arquitetura e engenharia compreendendo a elaboração  de projeto básico, projeto legal e/ou 
projeto executivo, incluindo todos os seus elemento s e aprovações legais, orçamentos, 
estimativa de custo, memória de cálculo, cronograma s de obras e especificações, com o 
fornecimento de toda mão de obra, material, ferrame ntal, equipamentos, enfim, tudo o que 
seja necessário para o desenvolvimento dos serviços  especificados, para as dependências 
do Banco do Brasil S.A. no Distrito Federal e nos E stados de Tocantins, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima e 
Acre, dividido em 4 (quatro) lotes. 

 
Atendendo ao pedido de esclarecimentos de empresa interessada, informamos a seguir, 

os questionamentos efetuados e os esclarecimentos pertinentes: 
 
Questionamento:  
 
“2.1) recebemos o CD onde estão 13 arquivos. Esta é a quantidade de arquivos que deveria ser 
disponibilizada no CD?” 
 
Esclarecimento:  
 
- Sim. 
 
 
Questionamento:  
 
“2.2) não localizamos em nenhum arquivo a relação de agências ou o número de agências 
previstas – em licitações semelhantes do BB haviam arquivos com nome  GEREV_cidade.xls com 
relação de agências. Não temos para esta concorrência?” 
 
Esclarecimento:  
 
- Não existe relação de agências ou dependências. A concorrência é divida em 4 lotes, cada qual 
com a sua área de abrangência respectiva. 
 
 
Questionamento:  
 
“2.3) no Edital não há nenhuma referência com desenvolvimento dos projetos em plantaforma 
BIM. Já no arquivo ANEXO 3 CAD ENCARGOS PARTE IV que está no CD está sendo informado 
que todos os projetos deverão ser desenvolvidos em plataforma BIM através do REVIT da 
Autodesk (arquivos .rvt) ou arquivos .ifc se utilizados outros softwres BIM. 
 
Questionamos se os projetos deverão ser desenvolvidos em plataforma BIM realmente?” 
 
 
Esclarecimento:  
 
- 2.3) O Anexo 03 (Caderno de Encargos - parte IV) faz parte do Edital. Assim, os projetos deverão 
ser desenvolvidos em plataforma BIM. 



 
Questionamento:  
 
“No mesmo arquivo citado no item anterior temos: 
 
2.     ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
2.1 Os projetos serão elaborados em plataforma BIM, seguindo modelos e premissas 
determinadas pelo Banco. A critério do Banco, projetos que ainda não tenham bases seguras para 
desenvolvimento em BIM, serão executados em AutoCAD. 
 
2.2   Os arquivos trocados entre o Banco e CONTRATADA poderão ser do tipo “*.rvt”, caso sejam 
desenvolvidos em plataforma BIM da Autodesk Revit, ou no formato IFC (Industry Foundation 
Classes) quando executado em plataforma BIM diversa – Bentley, ArchiCAD ou Vectorworks -. 
 
Vide Especificações Complementares em anexo no Documento 52 
  
     Com relação ao item 2.1 não entendemos o que significa a frase “a critério do banco, projetos 
que ainda não tenham bases seguras para desenvolvimento em BIM, serão executados em 
AUTOCAD” - Favor esclarecer que seriam “bases seguras”. 
 
     E com relação ao item 2.2 informamos que não localizamos o DOCUMENTO 52 que está na 
frase sublinhada e grifada em azul acima. Pedimos para esclarecer este ponto também.” 
 
 
 
Esclarecimento:  
 
- A expressão "não tenham bases seguras", que consta no item 2.1 das Orientações Gerais, 
refere-se a situações nas quais ainda não houve, por parte do Banco, o completo desenvolvimento 
dos templates necessários para a utilização da plataforma BIM. Estes casos serão oportunamente 
informados ao contratado no momento de cada acionamento de projetos. 
 
Obs.: o Documento 52 consta da relação de documentos que acompanha as especificações, e foi 
enviado no momento de disponibilização de arquivos para a Licitação (gravados no drive P). 
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