
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 (Empresa 1) 

1. No item 20.2.1 – Avaliação da Experiência e Qualificação da Empresa, são 
solicitados 4 atestados para a empresa e no quadro 04 solicita-se, também, 01 
atestado ou mais comprovando experiências de mapeamento do uso do solo e 
vegetação natural com pelo menos 50% da área objeto do edital.  

1. Qual seria a essa área? A área de ocorrência da Mata Atlântica no estado 
de MG? Ou somente seus remanescentes? 

RESPOSTA: 

           “ A área citada é a de abrangência do projeto. 

            6.2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 A área de abrangência do objeto deste Termo de Referência é a área da 
Mata Atlântica circunscrita ao estado de Minas Gerais, conforme Mapa 
da Área de Aplicação da Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 
2006, Decreto Federal nº 6.660 de 21  de novembro de 2008, segundo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acrescida de uma 
área de entorno (buffer) de 5 km. A definição destes limites está 
relacionada ao contexto do PROMATA II, que financia o projeto. O shape 
correspondente ao Bioma está disponível no site do IBGE. 

Com o buffer de 5 km e calculando no Arcgis a área total chegou a 
32.393.210,82 hectares.” 

2. A não apresentação de um atestado com essa área causaria a 
inabilitação da Empresa?? 

RESPOSTA: 

“Os itens citados fazem parte do TR e se referem a pontuação para 
qualificação técnica, fase posterior a habilitação. 

20. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS” 

 



2. Entendemos que houve um erro na elaboração do “QUADRO 05”. Que o 
profissional citado acima (“Coordenador de Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto”) se refere apenas à coluna “Coord. SR” e que a coluna “Coord. Geo” do 
“QUADRO 05”, se refere à avaliação do tempo de experiência dos profissionais com 
cargo de “Analista de Inventário Florístico e Estudos Fitossociológicos”. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

Sim, o entendimento está correto e realmente houve um erro na tabela 
que já “foi” consertado. A exigência é de apenas 1 Coordenador de 
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. 

QUESTIONAMENTO (Empresa 2) 

1 No item 4.1. do Edital, não foi mencionado o prazo para solicitação de 
esclarecimentos. Nosso entendimento é que se aplica o mesmo prazo de cinco dias 
úteis antes da data de abertura dos envelopes mencionado no item 4.2, relativo ao 
prazo de impugnação. Este entendimento está correto? 

 
RESPOSTA: 
Sim. 
 

2 No item 2.1. do Anexo I – Termo de Referência é mencionada a área de 27.623.397 
hectares ou 276.233,97 Km2 de abrangência do projeto. No item 6.2 é mencionado 
que a área de abrangência considera um buffer de 5 Km no entorno do Mapa da 
Área de Aplicação da Lei Federal 11.428 (22/12/2006), Decreto Federal 6660 
(21/11/2008), segundo o IBGE. Tendo em vista que os esforços de processamento 
digital de imagens e classificação são reflexo direto da área total, e para que haja a 
padronização das áreas totais a serem consideradas por todas as proponentes, o 
IEF vai disponibilizar este valor final ou o limite em formato vetorial? 
 
2.1 O item 2.1. do Anexo I (TDR) menciona que a área de Mata Atlântica em MG é 

de 27.623.397 hectares, ou seja, 276.233,97 Km2. De acordo com o shape file 
dos biomas brasileiros disponibilizado pelo IBGE temos 240.171,09 Km2 de 
Mata Atlântica em MG, e que acrescidos do buffer de 5 Km totalizam 
274.504,23 Km2. Desta forma, qual é a área total a ser considerada nas 
estimativas, em função do buffer de 5km? O IEF vai disponibilizar este shape 
para as proponentes? 

 
RESPOSTA: 
A área para fins de mensuração, calculada de acordo com o descrito no Termo de 
Referência, é de aproximadamente 32.393.210,82 hectares 
Projetado o shape para Albers e calculada a área no Arcgis, resultou em 
27.198.774,30 hectares. Com o buffer de 5 km e calculando no Arcgis a área total 
chegou a 32.393.210,82 hectares. 



Com relação ao Shape, não há obrigação da contratante em fornecer, mas pode-se 
avaliar a possibilidade posteriormente. 
 

3. No item 6.1.2.9. letra “c” do Anexo I – Termo de Referência, é mencionado que a 
contratante conferirá os trabalhos de inventário florístico em campo, quando 
entender necessário. Uma vez que [1] o projeto abrange o mapeamento dos 
remanescentes da vegetação de Mata Atlântica; [2] que não há menção em 
nenhuma parte do Anexo I quanto a metodologia de inventário florístico; [3] que 
apenas a Tabela 1 lista ações de campo que têm alguma relação com levantamento 
florístico, perguntamos: deverá ser considerada a realização de um inventário 
florístico, com base em parcelas amostrais? 
 

RESPOSTA 
Não há exigência de inventário florístico, a exigência é a de realizar as ações 
previstas no Edital, com a consequente coleta dos dados também previstos em 
Edital. 

4. Na Tabela 1 do Anexo I – Termo de Referência, tem-se, para todas as oito classes 
de vegetação nativa, a exigência de fotografias terrestres e aéreas. As fotografias 
terrestres são detalhadas no item 6.1.2.9. letra “b”. Todavia, não há qualquer outra 
menção no Anexo I quanto às fotografias aéreas. Que tipo de fotografia aérea e 
com que especificações o IEF espera receber este produto? 
 

RESPOSTA 
Fotografias áreas são aquelas que mostram a vista aérea, ou seja, olhando pelo 
alto. O que se espera é isso, visualizar a localidade pelo alto. A metodologia não 
é fixada pois há diversas opções de como se fazer isso, desde que através da 
imagem da fotografia seja possível observar a localidade do ponto amostral 
pelo alto, na data da visita, a fim de análise de paisagem. 
 

5. Nesta mesma Tabela 1 do Anexo I – Termo de Referência, são exigidas: [1] 
avaliação da cobertura do solo; [2] análise de serrapilheira; [3] análise/ocorrência 
de epífitas; [4] análise/ocorrência de herbáceas; [5] avaliação de formação de 
dossel. Quais são os conceitos a serem adotados para cada uma destas exigências? 
 
RESPOSTA 
Como previsto no Termo de Referência item 6.1.2.8 um manual será construído, 
sob supervisão do Comitê Gestor para que sejam alinhadas estas questões. 
Consideramos, inclusive, ouvir e analisar as próprias experiências da Contratada e 
seu know how. Por esse motivo é previsto a construção deste manual e o 
acompanhamento do Plano de Trabalho em duas fases. 
 
 

6. Ainda na Tabela 1 do Anexo I – Termo de Referência, menciona-se a estimativa de 
altura média. Como o Anexo I não menciona a exigência de estabelecimento de 
parcelas amostrais, como em um inventário florestal tradicional, nosso 
entendimento é de que devem ser realizadas algumas medições dos principais 



indivíduos arbóreos de cada estrato (arbustivo, arbóreo e árvores emergentes). 
Este entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 
Não está previsto um inventário florestal e sim um Mapeamento com uma maior 
profundidade de dados florísticos, como desenvolvido no Termo de Referência. 
Sendo assim, estes detalhes metodológicos, serão dirimidos em conjunto com a 
contratada. 
 
 

7 Questionamento #7. No item 6.1.3.4. do Anexo I – Termo de Referência tem-se a 
menção quanto à necessidade de ajuste do georreferenciamento das imagens 
RapidEye a serem fornecidas pela contratante. Uma vez que as imagens são do 
Nível 3 A e já estão ortorretificadas, qual é o sentido de ajustar as imagens e 
distorcer o resultado do processo de ortorretificação? Ainda em relação a isso, qual 
seria a base de referência para este ajuste (exemplo: dados de propriedades 
georreferenciadas do INCRA)? 
 
RESPOSTA:  
Segue conforme descrito no Edital. As imagens RapidEye são ortorretificadas, caso 
necessitem de ajustes, serão realizadoas pela Contratada. 
 
 

8 Questionamento #8. No item 6.1.3.7. do Anexo I – Termo de Referência é 
mencionado que os produtos gerados pelo mapeamento devem ter precisão 
compatível com a escala 1:25.000 PEC-A. Considerando-se [1] que a qualidade da 
precisão dos produtos gerados pelo mapeamento depende da acurácia das 
imagens e [2] que o relevo de Minas Gerais é bastante movimentado, como o IEF 
pretende considerar esta questão? 
 
RESPOSTA: 
Segue conforme descrito no Edital. Esta precisão é uma garantia de qualidade do 
produto a ser entregue pela Contratada. Estas considerações (1 e 2) são questões 
que devem ser consideradas pela Contratada para devidos ajustes. 
 
 

9 Questionamento #9. No item 6.1.3.10. do Anexo I – Termo de Referência, tem-se a 
menção de que a classificação temática deve atingir um mínimo de 82% de 
acurácia. Considerando-se [1] que o IEF pretende disponibilizar imagens RapidEye 
de 2013 a 2016 e [2] que o mapeamento será realizado em 2018, tem-se uma 
defasagem de 2 a 5 anos. Como o Nível 4 de mapeamento está relacionado aos 
estágios sucessionais, como o IEF espera que se atinja um Kappa de 0,82? 
Exemplificando, o resultado de uma segmentação em uma imagem coletada em 
2013 vai ter uma realidade totalmente diferente no campo em 2018. Ainda em 
relação a este valor de acurácia, qual a base para o valor de 82%. Mundialmente, 
um Kappa de 0,80 é considerado uma classificação excelente. 
 



RESPOSTA: 
Segue conforme descrito no Edital. Esta precisão é uma garantia de qualidade do 
produto a ser entregue pela Contratada, cabendo a Contratante a definição das 
características do produto a ser contratado. 
 
 

10 Questionamento #10. Qual é o percentual de imagens de cada mês, entre 2013 e 
2016? Entendemos que é crucial dispor da informação desta análise temporal para 
que se tenha uma noção da dificuldade de classificação, em função da idade dos 
dados orbitais e do efeito da sazonalidade verificada na vegetação. 
 
RESPOSTA: 
As imagens serão disponibilizadas para a Contratada, que fará a análise destes 
dados. 
 
 

11 Questionamento #11. Na Tabela 2 do Anexo I – Termo de Referência, qual é a 
referência a ser adotada para o Nível 3 (Altitude)? A adotada por Veloso et al. 
(1991)? 
 
RESPOSTA: 
Conforme respondido anteriormente, estes detalhes metodológicos, serão dirimidos 
em conjunto com a contratada no acompanhamento da construção do manual e na 
aprovação do Plano de Trabalho. 
 
 

12 Questionamento #12. Na Tabela 2 do Anexo I - Termo de Referência, para o Nível 4 
para a classe "refúgio vegetacional" (nível 1), relativo ao estágio de regeneração, 
qual é a definição de estágio inicial e demais estágios? A adotada pelo CONAMA? 
 
RESPOSTA: 
6.3.1. IDENTIFICAÇÃO DE FITOFISIONOMIAS E ESTÁGIOS SUCESSIONAIS: Para todas 
as finalidades do objeto deste TR serão consideradas as Classes Temáticas previstas 
em sua Tabela 02. As definições operacionais de tais fisionomias e estágios 
sucessionais serão dadas pelas disposições do Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 
11.428 de 2006 do IBGE (Decreto n° 6.660, de 21 de novembro de 2008, publicado 
no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2008) sob os títulos 
Caracterização Geral dos Tipos de Vegetação e Nota Explicativa, bem como pelas 
Resoluções CONAMA nº 423 de 12 de abril de 2010 e nº 392 de 25 de junho de 2007 
e pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE, 2ª edição, 2012. 
 
 

13 Questionamento #13. Na Tabela 2 do Anexo I - Termo de Referência não estão 
listadas as Classes 36 e 70. Foram deletadas acidentalmente? Ou devem ser 
consideradas 69 classes, ao invés de 71? 
 
 



RESPOSTA: 
Deve se considerar o que está previsto na tabela mencionada, na quantidade 
existente na tabela, não havendo nenhum problema com relação ao número 
identificador de cada classe, visto que isto não tem influência direta sobre o 
desenvolvimento do trabalho a ser contratado. 
 

14 Questionamento #14. Na Tabela 2 do Anexo I - Termo de Referência, não foi 
encontrada a Classe Agricultura entre as classes de áreas antropizadas. Uma vez 
que há Silvicultura e Pastagem, entendemos que a Classe 70 possa ser Agricultura. 
Este entendimento está correto? Desta forma, seriam 70 classes a serem 
mapeadas? 
 
RESPOSTA: 
Não. Segue conforme edital. Por motivações próprias, inclusive de finalidade da 
atividade ligada à instituição contratante, o interesse de classificação não está 
ligado a agricultura como um todo e sim as classes descritas na tabela.  
 

15 Questionamento #15. No item 6.1.4.1. do Anexo I – Termo de Referência tem-se 
que os cursos teórico-práticos serão ministrados em campo e nas dependências do 
IEF. “Campo” se refere a que local geográfico? Esta informação é essencial para 
que se possa considerar a logística necessária. Ou “dependências do IEF” significa 
que os cursos serão ministrados em Belo Horizonte? 
 
RESPOSTA: 
“Campo” significa um local geográfico onde pode-se didaticamente demonstrar as 
atividades previstas para as análises de “Campo” dos serviços descritos no Termo 
de Referência. Cabe a responsável pelos cursos, garantindo a didática e a qualidade 
do ensino, definir que local geográfico seria esse. Sim, as dependências do IEF, no 
caso, será a Sede em Belo Horizonte. 
 

16 Questionamento #16. No item 6.1.4.1. do Anexo I – Termo de Referência, para o 
segundo curso, de implantação assistida, qual é o tamanho da carga horária a ser 
alocada? 40 HH? Para quantos técnicos? 
 
RESPOSTA: 
6.1.4.1. Ministração de 02 (dois) cursos teórico-prático contemplando o repasse 
integral de todos os métodos e processos a serem empregados nos trabalhos para 
sua perfeita internalização pela Administração Pública para fins de manipulação, 
atualização ou replicação dos produtos em outros contextos de forma 
independente. Os cursos terão carga-horária mínima de 20 (vinte) horas cada, 
serão ministrado em campo e nas dependências da CONTRATANTE para equipe de 
até 20 (vinte) servidores do IEF 
 

17 Questionamento #17. No item 6.3.2. do Anexo I – Termo de Referência, menciona-
se que a estratificação nos Níveis 2 e 3 da Tabela 2, quando dependente de 
variáveis geológicas e geomorfológicas, como relevo, altitude e tipos de 
afloramentos rochosos, poderá ser obtida ou complementada pelo mero 



cruzamento com dados secundários. Como o IEF espera que as proponentes 
atinjam a precisão de 1:25.000 PEC-A se a escala dos dados secundários é em geral, 
superior a 1:100.000? 
 
RESPOSTA: 
Segue conforme descrito no Edital. Como esclarecido anteriormente, esta precisão 
é uma garantia de qualidade do produto a ser entregue pela Contratada. Estas 
considerações são questões que devem ser consideradas pela Contratada para 
devidos ajustes. 
 

18 Questionamento #18. Os dados secundários com informações da geologia e 
geomorfologia do Estado de Minas Gerais, necessários para cruzamento e 
definição do Nível 2 para a classe "refúgio vegetacional", serão fornecidos pela 
contratante?  
 
RESPOSTA: 
Não, esta ação é claramente parte do serviço contratado e deverão ser discutidas 
no âmbito do Plano de Trabalho. 
 

19 Questionamento #19. No item 10.1. letra “b”. do Anexo I – Termo de Referência, é 
mencionado o Coordenador de Geoprocessamento. Todavia, no Quadro 1, há a 
menção do Coordenador de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. O 
mesmo se repete nos Quadros 5 e 6. Qual é a terminologia correta a ser adotada 
para este perfil? 
 
RESPOSTA: 
A exigência é de apenas 1 Coordenador de Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto. 
 

20 Questionamento #20. No item 10.1. letra “f” do Anexo I – Termo de Referência é 
listado o perfil de Analista de Inventário Florístico e Estudos Fitossociológicos, que 
aparece no Quadro 1 mas que não aparece no Quadro 5, voltando a ser 
mencionado no Quadro 6. Houve a exclusão acidental no Quadro 5? Este perfil 
deve ser considerado? 
 
RESPOSTA: 
Sim, deve ser considerado. Somente com relação à pontuação prevista no Quadro 5 
não será considerado este analista de Inventário Florístico. 
 

21 Questionamento #21. No item 13.1.3.3. do Anexo I – Termo de Referência, é 
mencionado que os polígonos seccionados pela articulação das folhas deverão ter 
seus limites fechados por um delimitador. Pergunta-se: a proponente deve 
considerar algum tipo de recorte (escala 1:25.000, 1:50.000) ou apenas entregar a 
base contínua? Caso seja em recorte, com base em que fonte (IBGE)? 

 
RESPOSTA: 
Base contínua. 



22 Questionamento #22. No item 20.2.1.2. do Anexo I – Termo de Referência, 
menciona-se que serão considerados no máximo 10 atestados. Todavia, no Quadro 
2, menciona-se 4. Entendemos que devem ser considerados 4 atestados. Este 
entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: 
Correto, serão considerados 4 atestados. 
 
 

23 Questionamento #23. No Quadro 5 do Anexo I – Termo de Referência, não aparece 
o perfil dos profissionais de Inventário Florístico. Por que eles não são avaliados? 
 
RESPOSTA: 
Por decisão da contratante. Decidiu-se não pontuar estes profissionais segundo seu 
tempo de experiência, mas somente por formação acadêmica. O objetivo é 
abranger também bons profissionais da academia, que não necessariamente 
tenham grande experiência profissional. 
 
 

24 Questionamento #24. No Quadro 6 do Anexo I – Termo de Referência, o critério de 
avaliação está somando as notas de cada tipo de titulação. Nosso entendimento, 
similar ao que é usualmente empregado em processos de licitação, é que apenas a 
titulação máxima seja considerada, e que desta forma estes valores devem ser 
corrigidos. Este entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: 
Não, o critério de avaliação é o que está descrito no Termo de Referência. Não há 
nenhuma obrigação que verse sobre o método de pontuação para Formação 
Acadêmica, desde que os critérios sejam claros e objetivo. Neste caso está bastante 
claro e objetivo qual critério será utilizado para avaliar todos, e pelo entendimento 
da contratante este critério é considerado o melhor para avaliação de formação 
acadêmica visando ao interesse público. 


