
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 

No Edital, mas especificamente no Anexo I – Termo de Referência, no item 10 - 
Qualificação Técnica, subitem 10.1. Da Equipe Técnica Da Contratada, Quadro 01 – 
Equipe Técnica / Qualificação consta a informação da equipe técnica encarregada para 
o desenvolvimento dos trabalhos. Entendemos que os Coordenadores conforme as 
alíneas “a”, “b” e “c”, Coordenação Geral, de Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto e de Botânica poderão atuar também como Analistas das alíneas “d” e “f” do 
mesmo quadro. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA: 

“Não está correto. O número de profissionais tem de estar de acordo com o 
Quadro 01 – Equipe Técnica / Qualificação do edital.” 

QUESTIONAMENTO 2 

Em tempo, identificamos que as informações contidas no Quadro 01 – Equipe Ténica / 
Qualificação divergem do item20.2. Critérios Para Avaliação Da Proposta Técnica, 
QUADRO 05. AVALIAÇÃO DA EQUIPE (Fator B1) – Pontuação do Tempo de Experiência 
da Equipe Principal, página76, neste quadro existem 4 coordenadores (1-Geral, 2-
Sensoriamento Remoto, 3- Geoprocessamento e 4-Botânica), o que no quadro 01 so 
há definição de 3 (três) coordenações. 

Diante do exposto acima, entendemos que o quadro 05 foi descrito erroneamente. 
Esta certo nosso entendimento? 

RESPOSTA: 

“Não está correto. De acordo com o edital, tanto no Quadro 01, como no 
Quadro 05 são descritos 3 Coordenadores (Geoprocessamento e Sensoreamento 
Remoto fazem parte da mesma coordenação).” 

 

 



QUESTIONAMENTO 3 

Quais dos profissionais da equipe técnica  deve-se comprovar vinculo com a empresa, 
na fase de habilitação e classificação? 

RESPOSTA: 

“No item 8 do edital segue a documentação necessária para a Habilitação. 

Para fins de Avaliação de Equipe: 

20.2.2.2. A comprovação de vínculo profissional da equipe chave se fará com a 
apresentação de [1] cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
ou [2] da ficha de registro de empregado, ou [3] de contrato de prestação de 
serviços, regido pela legislação comum, ou [4] do contrato social do licitante em 
que conste o profissional como sócio, ou [5] declaração de contratação futura 
do profissional (neste caso [5] acompanhada de anuência deste, devidamente 
assinada e com firma reconhecida).” 

QUESTIONAMENTO 4 

Temos, no item 6.1.3.3. o seguinte texto: "Classificação automática supervisionada das 
imagens RapidEye (resolução espacial de 5 (cinco) metros, ortorretificadas) coletadas 
entre 2013 e 2016, cedidas pela CONTRATANTE,..." 

Perguntamos: As imagens mencionadas serão fornecidas em que nível de 
processamento? 3A (5m, ortorretificadas)? 

RESPOSTA: 

“As imagens fornecidas já estão ortorretificadas, caso necessitem de algum 
ajuste posterior será de responsabilidade da contratada.” 

 

QUESTIONAMENTO 5 

Em função de resposta recebida anteriormente, de que há apenas um coordenador de 
Geo/Sensoriamento Remoto, como fica a pontuação dos profissionais no Quadro 5? 
Temos 19 pontos, sendo 5 para o Coordenador Geral e 3 para os outros 3 
Coordenadores, 2,5 para os Analistas (Geo/SR e Sistemas). Se ficam apenas dois 
(Geo/SR e Botânica) ao invés de três, como vai ficar a adequação deste Quadro? 

RESPOSTA: 

“já houve solicitação para retificação do Quadro 5, e a pontuação está ok. Foi 
retirada a coluna "Coord. SR" e reequilibrados os pontos sem alteração da 
pontuação máxima.” 



QUESTIONAMENTO 6 

Estou com uma dúvida quanto ao registro no CREA dos profissionais envolvidos. No 
edital não faz essa ressalva especificamente, há a necessidade de todos estarem com 
registro no CREA? 

REPOSTA: 

“Não.” 

 


