
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração

Equipe de Pregão

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS

REFERÊNCIA:

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.

Senhores Licitantes,

Segue  abaixo  resposta  de  questionamento  referente  ao  edital  da  licitação
acima referenciada:

1. Relativo  ao  Edital,  item  6.1.6,  letra  "h",  entendemos  que,  além  da  certidão
negativa  de falência ou recuperação judicial  indicada no item 1.4 letra  "b",  cada
consorciada também deverá, isoladamente, atender aos índices contábeis exigidos
no item 1.4 letra "a". Solicitamos confirmar.
RESPOSTA:
Todas as empresas do consórcio deverão apresentar e atender os documentos e
índices solicitados na alínea “a”.

2. Relativo ao ANEXO I, item 4.1, tendo em vista a necessidade de se gerar um
modelo  geoidal  local,  entendemos  que  a  adequação  da  RRMC,  além  da
determinação das coordenadas por rastreamento GNSS, também deverá ser feita a
determinação  de  suas  altitudes  através  de  nivelamento  geométrico.  Solicitamos
confirmar.
RESPOSTA:
Os 20  marcos  geodésicos  existentes  no  Município  de  Contagem já  possuem a
determinação da altitude. Conforme edital, os 20 marcos deverão ser revisados. A
CONTRATADA encaminhará as justificativas para troca ou implantação de novos
marcos. 

3. Relativo  ao  ANEXO I,  item 4.2.1,  estamos  entendendo  que  a  resolução  das
imagens NIR também deverá ser de 10 cm, como as RGB. Solicitamos confirmar.
RESPOSTA:
Sim.

4. Relativo  ao  ANEXO  I,  item  5.2,  neste  item  é  especificado  que  a  escala  de
representação  do  fotoíndice  deverá  ser  de  1:30.000,  entretanto  no  item 4.2.1  é
especificada  a  escala  1:15.000.  Solicitamos  esclarecer  qual  escala  deverá  ser
considerada.
RESPOSTA:
A escala considerada é 1:15.000.

Comissão Permanente de Licitações – SEAD – Praça Presidente Tancredo Neves, número 200, Bairro Camilo Alves.
Contagem/MG, Telefone 31 3356.6658.

  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração

Equipe de Pregão

5. No item abaixo informa “prova de inscrição no Ministério da Defesa, categoria “A”,
porém,  gostaria  de  saber  se  empresas  categorias  “B”  e  “C”  podem  participar
constituindo consórcio.

6.1.3. Qualificação Técnica 
a) Prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA da sede 
da licitante e visto no CREA/MG quando for o caso; 
b)  Prova  de  inscrição  no Ministério  da  Defesa,  nos  termos  da  Portaria  número  
953/MD (Ministério da Defesa), de 16 de abril de 2014, categoria “a”; 
c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito pú
blico ou privado, comprovando que o licitante prestou serviços de natureza compatí
vel com o objeto deste certame.

RESPOSTA:
Conforme determinado pelo edital, somente categoria A.

Contagem, 06/06/2017.

Comissão Permanente de Licitações
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