
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 

O Quadro 06 do edital solicita Coordenador Geral com especialização em Mestrado. É 
possível a pontuação de profissional para o cargo de coordenador geral, sendo que 
este profissional concluirá o MBA em gestão de projetos em 2018? Pode-se comprovar 
tal especialidade com uma declaração da instituição de ensino? 

RESPOSTA: 

“Só serão aceitos documentos comprobatórios descritos no edital. Essa 
solicitação tem como objetivo garantia mínima de que o coordenador geral 
tenha competência teórica, metodológica e técnica em gestão para exercer a 
função de coordenação de um projeto complexo deste porte. Profissionais com 
Mestrado e Doutorado em áreas temáticas de gestão e outros cursos de 
especialização em gestão (tais como Gestão Executiva, Gestão de Pessoas, 
Gestão Empresarial, Gestão Estratégica e etc...) também serão considerados 
como afins.” 

QUESTIONAMENTO 2  

Para os cargos que solicitam profissional com formação em agronomia, é possível a 
substituição por profissional formado em engenharia agrícola, como formação 
compatível? 

RESPOSTA: 

Sim. 

 

QUESTIONAMENTO 3 

Ref.: ao Subitem 20.2.1.3 – Tempo de Experiência da Licitante 



O tempo de experiência da empresa será calculada com base nos atestados que serão 
apresentados no Quadro 02 ou poderão ser apresentados novos atestados (adicionais) 
para cálculo de tempo de experiência? 

RESPOSTA: 

Serão considerados, conforme edital, constante no Quadro 2, o número máximo de 
atestados. 

 

QUESTIONAMENTO 4 

Ref.: Pontuação da Experiência da Licitante com relação a trabalhos realizados: 

P: Entendemos que não será permitida a soma de mais do que 02 (dois) atestados para 
atingir o quantitativo de 50% da área do objeto do edital. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA: 

Sim. 

 

QUESTIONAMENTO 5 

Ref.: Avaliação da Equipe (fator B2) – pontuação da Formação da Equipe Principal 

No quadro 06, para os profissionais de Coordenação, citamos Coordenador Geral, de 
Geoprocessamento e Botânica, é apresentada pontuação por profissional com 
atestado, totalizando pontuação máxima de 4 pontos. Em nosso entendimento, caso 
apresente um Coordenador Geral com titulação de Doutorado e com atestado, 
teremos pontuação máxima de 4, já que é solicitado apenas 1 profissional para a 
função. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

Sim. 

QUESTIONAMENTO 6 

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. 



 QUADRO 02 – Pontuação da Experiência da Empresa Quanto a Trabalhos 

Realizados (Fator A1) 

 (Pontuação Máxima: 10 pontos) 

   
Trabalhos da Empresa na área 

Número Máximo de  
Atestados 

Nota por 
Atestado 

Pontuação 
Máxima 

Mapeamento de Uso do Solo 2 2,5 5 

Mapeamento de Vegetação 
Natural 

Natural 

2 2,5  5 

5 Pontuação Máxima 10 

 

RESPOSTA: 

Serão considerados, conforme o quadro, o máximo de 2 atestados por tipo de serviço, 
em um total de 4. 


