
 

 

 
 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
BLOCO 20 

 

 

CONSULTA 97 

Olá, com relação à apresentação do orçamento base exigido na prancha 1 e 

considerando o item 2.2 do Anexo I do Edital e Regulamento onde está descrito 

\"O custo total para a execução das obras foi definido em, no máximo R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais) para a primeira Etapa de Execução. O 

NÃO atendimento a esta restrição é motivo de eliminação do Concorrente\", eu 

gostaria de esclarecer até qual momento seria a Primeira Etapa de Execução 

descrita no item mencionado acima. 

 

1. Seria esta Primeira Etapa de Execução definida pelo próprio concorrente ou 

já existe um plano de fases para a construção e se sim até onde esta fase 

inicial de construção deve ser considerada para a somatória do orçamento 

base dentro do valor definido? 

2. A Primeira Etapa de Execução mencionada no item 2.2 do Anexo I com valor 

máximo em doze milhões de reais diz respeito somente à construção 

arquitetônica e civil com materiais, equipes, serviços e insumos ou a mais que 

isto também já devem estar inclusos no orçamento desta Primeira Etapa de 

Execução todos os equipamentos e tecnologias 5.0, como internet 5G, 

computadores, telas e displays, equipamentos de segurança, veículos e toda 

tecnologia complementar? 

RESPOSTA 97 

Considera-se como Etapa de Execução, a setorização a ser proposta pelo 

Concorrente a ser executada com o valor inicial estabelecido (R$ 

12.000.000,00), ou seja: a primeira Etapa da execução das obras, deve ser 

estabelecida de maneira a ter as obras concluídas e preferencialmente 

liberada para uso. As demais Etapas de Execução ainda não têm previsão 

orçamentária. 

A detalhamento final desta setorização caberá ao Concorrente, em conjunto 

com a ITAIPU, após a assinatura do contrato com o vencedor. 

 

 

 



 

 

 

 

CONSULTA 98 

Bom dia, eu tenho duas perguntas referentes ao item 15.3.1.6 do Anexo I onde 

está escrito \"Serão aceitos OPCIONALMENTE até 5 (cinco) conteúdos extras 

de vídeos e animações com duração total máxima de 3 minutos\", por 

gentileza. 

1. Eu gostaria de confirmar se são até 5 vídeos com 3 minutos no máximo 

somando todos os 5 vídeos ou se são 3 minutos no máximo para cada um dos 

5 vídeos somando 15 minutos no total. 

2. O tamanho máximo de 92Mb é por cada vídeo ou no total ao somar todos 

os 5 arquivos de vídeo? Isto faz diferença na qualidade de cada animação, 

espero que seja por vídeo, podendo assim cada um dos 5 vídeos ter 92Mb por 

arquivo somando 460Mb no total. Seria isto mesmo? 

RESPOSTA 98 

Serão aceitos até 5 vídeos com 3 minutos no máximo somando todos os 5 

vídeos, contendo no máximo 92Mb. 

 

CONSULTA 99 

Olá, a área de base da Torre 1 e da Torre 2 são de 20m² cada e devem possuir 

acesso por escada e elevador. A minha pergunta é se a escada e o elevador 

podem estar junto da torre não necessariamente dentro da sua área de base 

ou de sua projeção ortogonal, como por exemplo, do lado de fora da Torre, 

junto a uma de suas laterais, liberando maior espaço interno, ou a escada e o 

elevador devem estar dentro da área de projeção da Torre, inseridos nos 20m² 

internos da base da Torre, ou ainda, seriam estes detalhes de justaposição 

dos acessos de livre escolha do concorrente sendo que a projeção da área da 

escada e do elevador mesmo estando fora dos 20m² da base da Torre não 

alteram e não somam em sua área de projeção? 

RESPOSTA 99 

A Tabela de Áreas apresentada no Termo de Referência, foi definida como 

PREVISÃO, podendo o Concorrente lançar o seu partido arquitetônico com 

relativa liberdade. 

 

 

 


