
                                                           
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA 015/2022 

RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS 03 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Eletrônica 015/2022, 

que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados na 

área de Aerolevantamento, e Aerofotogrametria, para a execução de serviços 

de levantamentos planialtimétricos com utilização da tecnologia “Laser 

Scanner” com fornecimento de ortofotos e perfilamento a laser, a partir de 

sobrevôo com densidade mínima de 4 pulsos por m2 e com sobreposição 

entre faixas que garanta a densidade mínima distribuída de maneira 

homogênea sobre toda a área, com ângulo máximo de coleta de 10 graus 

(referente ao NADIR,ou seja 20 graus de abertura) e gsd de 10 cm pares 

estéreos para capturar, com precisão e eficiência, dados tridimensionais em 

uma ampla variedade de configurações, na área de intervenção do projeto 

Conexão Mata Atlântica e em área onde não houve intervenção para fins de 

controle visando auxiliar na avaliação da efetividade das ações de PSA 

executadas pelo projeto Conexão Mata Atlântica, conforme especificações 

constantes no Anexo I -  Termo de Referência, parte integrante do Edital, 

torna pública a resposta aos questionamentos recebidos da empresa 

ENGEFOTO, nos termos a seguir: 

 

QUESTIONAMENTO 1: Conforme item 3 Especificações Técnicas, do Termo 

de Referência, temos: “O levantamento de dados ocorrerá na área de 

intervenção do Projeto (que conta com 22.319,54 km²), contida no corredor 

sudeste da Mata Atlântica, com porções nos estados de Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo na área temática de flora mas para esse termo de 

referência o levantamento abarcará 1000 km².” Para fins de elaboração 

adequada de orçamento faz-se necessário a definição clara e objetiva do 

objeto contratual, especialmente neste caso que envolve questões 

relacionadas com horas de voo, hangaragem entre outras variáveis, assim 

solicitamos esclarecimento quanto a identificação das áreas que perfazem o 

total previsto de 1.000 km² para perfilamento laser e demais processos 

decorrentes. Registra-se que os anexos apresentam diversas áreas, mas sem 

clareza de qual arquivo identifica área contratual. 

 

RESPOSTA: As áreas a serem amostradas serão definidas em conjunto com 
a empresa, no momento da elaboração do plano de trabalho. A proposta 
enviada pela empresa pode contemplar indicação de áreas a serem 

levantadas visando a melhor logística disponibilizada (uma vez que a 
infraestrutura disponibilizada pela empresa e fatores logísticos serão uma 



                                                           
 

das componentes para definição das áreas a serem amostradas) pela 

empresa e atentando-se para que as áreas amostradas contenham porções 
nos três estados (MG, RJ e SP, contidas bacias do Paraíba do Sul) e atender 
ao total de área amostrada de 1000 Km². 

 

A figura 1 indicada no item 7 (REFERENCIAIS GEODÉSICOS) do Termo de 

referência (SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 015/2022 )  apresenta as 

áreas de intervenção do projeto que compõem a bacia do Paraíba do Sul e 

ainda nos links disponibilizados no termo de referência, Ferramenta de 

visualização dos 

dados:(https://conexaomataatlantica.mctic.gov.br/cma/visualizador/index

.php) e  Área de download dos dados 

https://conexaomataatlantica.mctic.gov.br/cma/monitoramento-

eavaliacao/download-de-dados) permitem a obtenção de dados de 

declividade para a área de atuação do projeto bem como as propriedades que 

são apoiadas pelo projeto entre outros dados. 

Brasília, 14 de abril de 2022. 

 

Comissão de Seleção 
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