
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017 - PROCESSO NÚMERO 047/2017
EDITAL NÚMERO 020/2017

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para geração
de  produtos/serviços  de  levantamento  aerofotogramétrico,  cadastramento  de  imóveis
urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, levantamento altimétrico
por  perfilamento  a  laser,  adequação  da  rede  de  referência  topográfica  cadastral,
fornecimento  de  softwares  específicos  e  equipamentos  de  informática  compatíveis  e
necessários.

ERRATA DO EDITAL Nº. 020/2017

Conforme Parecer Jurídico número 264/2017, encaminhado pela Procuradoria Geral do
Município  de  Contagem  (PGM),  seguem abaixo  os  esclarecimentos  e  correções  dos
seguintes itens do Parecer Jurídico número 264/2017, anexo aos autos:

· Itens 23 a 36 (folhas 164 a 166): por erro material, devidamente saneado antes da
publicação  do  Edital  nº.  020/2017,  optou-se  por  EMPREITADA POR  PREÇO
GLOBAL;

· Itens 37 a 39 (folhas 166 e 167): a adoção da modalidade técnica e preço para a
solução de Geoprocessamento, justifica-se por ser um serviço com uso intensivo
de Tecnologias da Informação e requer capacidade intelectual específica, conforme
a descrição abaixo:

- O termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas
matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem
influenciando  de  maneira  crescente  as  áreas  de  Cartografia,  Análise  de  Recursos
Naturais,  Transportes,  Comunicações,  Energia e Planejamento Urbano e Regional.  As
ferramentas  computacionais  para  geoprocessamento,  chamadas  de  Sistemas  de
Informação Geográfica (GIS)  – sigla  em Inglês para SIG -  permitem realizar  análises
complexas,  ao  integrar  dados  de  diversas  fontes  e  ao  criar  bancos  de  dados
georreferenciados  e,  ainda,  tornam  possível  automatizar  a  produção  de  documentos
cartográficos;

· Itens 41 a 53 (folhas 167 a 170): devido à complexidade do serviço, a empresa
deve possuir experiência na execução de serviços similares ao proposto no objeto
do Edital nº 020/2017. Além disso, os equipamentos e a equipe técnica precisam
ser qualificados para que o produto final atenda as expectativas do Município. Por
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isso,  optou-se  pela  modalidade  de  licitação  técnica  e  preço.  A  adoção  do
percentual  de  60% (sessenta  por  cento)  de  peso  para  análise  técnica  e  40%
(quarenta  por  cento)  de  peso  para  a  avalição  de  preços,  busca  priorizar  a
qualidade técnica dos produtos e serviços a serem contratados sem todavia ferir os
princípios da competitividade e isonomia;

· Item 55 (folha 170): Licença Ambiental nº. 0217/2017, constante nos autos;

· Itens 67 e 68 (folha 172): Parecer técnico nº. 002/2017, constante nos autos;

· Item 78 (folha 174): O Edital nº. 020/2017 prevê, na alínea ‘c’ do Anexo III do Termo
de Referência, que a empresa deverá entregar um cronograma de desembolso,
conforme modelo proposto no Anexo IX do Edital;

· Itens  81  e  82  (folha  174):  A  contratação  em  lote  único  se  justifica  pela
complexidade dos serviços a serem prestados e a integração e interdependência
entre as ações impossibilita o fracionamento das mesmas. Ademais integração das
ações busca a eficácia do projeto, e consequente otimização de custos. Some-se a
isto a busca pela qualidade do produto final a ser entregue;

· Itens 83 a 88 (folha 175 e 176):  estipulou-se que 70% (setenta por cento) das
ações, ou seja, 11 (onze) itens do Anexo V do Termo de Referência, devam ser
realizadas pela empresa líder. Isto porque as ações estão interligadas e, devido à
complexidade dos serviços a serem prestados, o fracionamento das ações dos
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, do referido Anexo, implicaria, diretamente, na
qualidade dos produtos a serem entregues. Com a adoção deste procedimento a
administração  pública  poderá  gerir  com  maior  eficiência  e  assertividade  o
desenvolvimento do projeto;

· Itens 90 e 91 (folha 176): Ofício 135/2017, constante nos autos;

· Item 97  (folha  177):  fica  registrado  que,  no  item 5.9  do  Termo de  Referência,
deverá ser entregue, ao final do cadastramento imobiliário, o software gerenciador
de banco de dados relacional utilizado pelos cadastradores, com todas as licenças
necessárias, além do repasse de todas as tecnologias utilizadas no processo;

· No item 5.2 do Termo de Referência e do Anexo I do Edital, onde se lê “na escala
aproximada de 1:30.000 plotado em  ‘glossy paper’ e em meio digital” leia-se “na
escala aproximada de 1:15.000 plotado em ‘glossy paper’ e em meio digital”.

· No item 8 do Termo de Referência, onde se lê “Os recursos para execução do
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projeto estão vinculados a aprovação do PMAT (Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos)” leia-se “Os
recursos  para  execução  do  projeto  estão  vinculados  a  aprovação  do  PMAT
(Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos). Caso não seja aprovado o financiamento, o Município garantirá
Recursos do Tesouro para arcar com as despesas.”

IMPORTANTE: Os itens acima citados referem-se aos itens do Parecer Jurídico número
264/2017, anexo aos autos.

Contagem, 02 de junho de 2017.

Nádia Pereira Daian
Diretora de Geoprocessamento 
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