
Respostas a questionamentos / Esclarecimentos 

Concorrência nº 1501558 00069/2017 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços técnicos 
especializados na área de geoprocessamento e processamento digital de 
imagens de satélite para mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo na 
área de abrangência da Mata Atlântica circunscrita a Minas Gerais. 

 

QUESTIONAMENTO 1 

"Classificação automática supervisionada das imagens RapidEye (resolução espacial de 
5 (cinco) metros, ortorretificadas) coletadas entre 2013 e 2016, cedidas pela 
CONTRATANTE, com base nas características espectrais, texturais, contextuais e de 
forma dos objetos segmentados, observadas rigorosamente as classes definidas na 
Tabela 02, bem como o limite mínimo de 10.000m2 ou 1 hectare (embora a ET-EDGC 
mencione 15.625 m2 ou 1,5625 hectares para produtos em escala 1:25.000) de área 
para a classificação do objeto;" 

Poderiam informar, por favor, a quantidade de cenas do satélite RapidEye deverão ser 
classificadas. 

Esse pedido de esclarecimento se justifica pela fato que cenas individualizadas trazem 
as mesmas características atmosféricas e radiométricas. Portanto, o conhecimento do 
número de cenas a serem classificadas é importante para um correto 
dimensionamento das horas referentes aos serviços de Processamento Digital de 
Imagens. 

RESPOSTA: 

“A área de abrangência do projeto está descrito no edital e a grade das 
imagens Rapdieye está disponível na internet. Desta forma, é mais prudente a 
empresa interessada analisar estes dados e contabilizar o número de cenas em 
que vai ter que trabalhar.” 

QUESTIONAMENTO 2 

Quais bandas das imagens serão fornecidas pela contratante? 

RESPOSTA: 

“As imagens estão com as bandas fusionadas.” 

 



QUESTIONAMENTO 3 

Caso utilizemos ArcView, Autocad, Excel, Word, Windows ou qualquer outro software 
proprietário, devemos ceder estas licenças? 

RESPOSTA: 

Segue conforme descrito no edital. 

QUESTIONAMENTO 4 

Para Fator B1 -> Confirmando a resposta da Questão n° 20 - Lote n° 2 (Quadro 05 - 
folha 76) Não serão pontuados atestados para os profissionais ANALISTA FLORÍSTICO E 
ESTUDOS FITOSSOCIOLÓGICOS (Perfil F - Quadro 1- folha 55), está correto nosso 
entendimento? 

RESPOSTA: 

Sim, correto! 

QUESTIONAMENTO 5 

Se os ANALISTAS FLORÍSTICOS E ESTUDOS FITOSSOCIOLÓGICOS não serão pontuados, 
porque os ANALISTAS GEOPROCESSAMENTO e o ANALISTA DE SISTEMAS deverão 
apresentar os atestados e serem pontuados? Não deveriam ter igual tratamento e 
pontuação? Entendemos que as três categorias de profissionais tem igual importância 
e peso, está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: 

Segue conforme descrito no edital. 

QUESTIONAMENTO 6 

Para Fator B2 -> A pontuação será dada a partir de formação acadêmica (Diplomas) e 
currículos (experiência), dessa forma não será necessário à apresentação de atestados 
para TODOS OS PROFISSIONAIS, devendo desconsiderar no titulo do quadro 06 os 
dizeres "... com atestado", está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: 

A pontuação para cada profissional e sua respectiva formação (graduação) 
estará de acordo com o descrito no Quadro 06. 

QUESTIONAMENTO 7 

Entendemos que os atestados da empresa serão contabilizado na fase 01, ou seja na 
habilitação. Os atestados dos profissionais servirão para fins de composição/peso da 



proposta técnica, fase 02, e não motivo de inabilitação da empresa. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

SIM, conforme o Edital. 

 

8 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01) 

8.1 Na fase de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO examinará a 
pertinência, segundo as exigências a seguir descritas e demais deste EDITAL, 
quanto à documentação contida no ENVELOPE Nº 01. 

8.2 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do PROPONENTE. 

8.3 A documentação de habilitação poderá ser apresentada em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou servidor da 
Administração competente, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

8.4 O ENVELOPE Nº 01 deverá conter os documentos relativos à regularidade 
jurídica (subitem 8.5), à regularidade fiscal (subitem 8.6), à qualificação 
econômico-financeira (subitem 8.7), à qualificação técnica (subitem 8.8), e as 
declarações (subitem 8.9). 

8.5 REGULARIDADE JURÍDICA: 

8.6 REGULARIDADE FISCAL: 

8.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.8.1 Comprovação de aptidão para desempenho das atividades inerentes à 
presente licitação, por meio de atestado(s) comprobatórios de serviços 
executados em áreas afins com o seu objeto estabelecido no ANEXO I – Termo 
de Referência, podendo os atestado(s) serem fornecidos por órgãos ou 
entidades públicas ou por empresas privadas, desde que: 

8.8.1.2 - ostentem a razão social e os dados de identificação da instituição 
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax); 

8.8.1.3 - contenham a descrição clara da atividade ou serviço executado, 
explicitando o período e o local de execução; 

8.8.1.4 - indiquem o local e a data de emissão; 



8.8.1.5 - contenham nome, cargo, telefone, fax, e-mail e assinatura do 
responsável pela veracidade das informações; 

8.8.1.6 - comprovação que a sociedade empresária atende todos os requisitos 
descritos no ANEXO I (Termo de Referência). 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE Nº 2) 

9.1 No ENVELOPE Nº 2, o PROPONENTE deverá demonstrar que possui 
capacidade técnica, planejamento e conhecimento para a execução do objeto 
da Licitação, nos termos do Anexo I deste edital . 

9.2 Será admitida apenas uma PROPOSTA TÉCNICA por PROPONENTE, devendo, 
para tanto, observar as diretrizes inseridas neste edital e seus anexos. 

9.3 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em 1 (uma) via original, ou 
cópia autenticada, e no que couber, assinada ou rubricada pelo Licitante , em 
papel com identificação clara do PROPONENTE, digitada com clareza, datada, 
assinada, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, entrelinhas ou ressalvas 
e com todas as folhas devidamente numeradas, carimbadas e rubricadas pelo 
representante legal do PROPONENTE ou procurador especialmente constituído, 
tendo firma reconhecida da assinatura do emitente. 

9.4 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada também em 1 (uma) via 
digital com identificação clara do PROPONENTE, contendo a PROPOSTA 
TÉCNICA completa e seus Anexos digitalizados. 

9.5 A PROPOSTA TÉCNICA deverá indicar claramente o nome do PROPONENTE, 
endereço, CEP, telefone, e-mail e fax. 

9.6 A PROPOSTA TÉCNICA terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar 
de sua apresentação, conforme art. 64 §3º da Lei Federal 8.666/93. 

9.7 A documentação apresentada para fins de comprovação da habilitação 
não será considerada para fins de pontuação na PROPOSTA TÉCNICA. O 
PROPONENTE que desejar que tal documentação seja considerada, deverá 
fazê-la constar novamente no ENVELOPE nº 02. 

9.8 O IEF, responsável pelo acompanhamento da execução do serviço de 
consultoria a ser contratada bem como gestão do contrato que será firmado, 
poderá determinar diligências a fim de averiguar a veracidade das informações 
prestadas. 

9.9 O acompanhamento e a supervisão dos trabalhos estarão a cargo da equipe 
do IEF; 

9.10 Será desclassificada a PROPOSTA TÉCNICA que: 



I. Apresente-se em desacordo à forma exigida neste EDITAL; 

II. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o 
disposto neste edital ou quaisquer imposições ou condições aqui não 
previstas; 

III. Que desrespeite as qualificações exigidas neste edital e seus anexos; ou 

IV. Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na PROPOSTA 
COMERCIAL. 

20.2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

20.2.1. Avaliação da Experiência e Qualificação da Empresa (Fator A): 20 (vinte) 
pontos 

Para a avaliação e pontuação dos quesitos abaixo, o IEF, poderá requerer, a 
qualquer momento, cópias dos contratos que abrangem os respectivos 
atestados técnicos utilizados para comprovação de experiência e qualificação 
da empresa: 

20.2.1.1. Trabalhos na área (Fator A1): Objetiva comprovar a experiência 
anterior da Licitante, na execução de trabalhos de características, portes e 
prazos compatíveis com o objeto da licitação a fim de garantir a capacidade e o 
conhecimento da contratada na execução deste tipo de serviço, visto que trata-
se de um investimento alto em um produto de complexidade técnica grande. 

20.2.1.2. A comprovação deverá ocorrer mediante a apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da 
empresa, emitidas até a data da sessão pública de recebimento dos 
documentos e abertura dos envelopes, abrangendo, especialmente, as áreas de 
descrição no quadro a seguir. Para fins de pontuação deste subitem, serão 
considerados no máximo 10 (dez) atestados, conforme detalhado a seguir. 

 


