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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NF 0309-17 
 
 
SERVIÇOS DE PERFILAMENTO A LASER COM COBERTURA FOTOGRAMÉTRICA DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO E DAS PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO A MONTANTE DO RESERVATÓRIO DA USINA 

HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 
 

ADITAMENTO 2 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0309-17, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
“A responsabilidade pelo levantamento em campo dos pontos de checagem (item 7.4.1.1 do 
ANEXO I) será da CONTRATADA ou do CONTRATANTE?” 
 
RESPOSTA 
A responsabilidade será de ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Entende-se que os vértices geodésicos da rede implantada por ITAIPU na área de estudo 
(Figura 6 do ANEXO I) deverão ser utilizados para transformar a nuvem de pontos LiDAR do 
referencial elipsoidal em ortométrico, não havendo a necessidade da CONTRATADA realizar 
nivelamentos geométricos para esse fim. Está correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Serão necessários treinamentos de SMS (segurança, meio ambiente e saúde do trabalho) para 
as equipes responsáveis pelos levantamentos em campo na área de estudo? Se sim, poderiam 
precisar qual a carga horária desses treinamentos?” 
 
RESPOSTA 
Sim, carga horária de duas horas. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Poderiam ser disponibilizados os polígonos georreferenciados com os limites das áreas de 
estudo?” 
 
RESPOSTA 
Sim. Ressalta-se, porém, que os polígonos que estão sendo disponibilizados são referenciais 
uma vez que o nível do reservatório irá influenciar a área da Região 1 do projeto. Favor 
reportar-se a letra “D” do item I, Aditamento 1. 
 
 
PERGUNTA 5 
“Em relação aos atestados de qualificação para consórcio, conforme o item 1.3.3.1, para a 
qualificação das empresas, é possível que, para o item d) “atestado(s) ou certificado(s) de 
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desempenho emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando 
que a proponente prestou serviços da fase decorrente, em uma área de no mínimo 1.500 
km²”, caso uma das empresas não totalize os 1.500 km², é possível completar esta quantidade 
com a soma das áreas dos atestados da outra empresa?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Favor reportar-se a letra "B" do item I do Aditamento 1. 
 
 
PERGUNTA 6 
“O item 1.3.2 autoriza a participação em consórcio. Até quantas empresas poderão fazer parte 
deste consórcio?” 
 
RESPOSTA. 
Não há limitação do número de empresas que podem integrar um consórcio. 
 
 
PERGUNTA 7 
“Conforme o Adendo F – Cronograma do Anexo I – Especificações Técnicas, para cada uma das 
regiões 1 e 2, os serviços terão de ser executados concomitantemente?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Os serviços PODERÃO ser executados concomitantemente, todavia 
dependerá da verificação das condições apresentadas no Item 4, Anexo I, Especificações 
Técnicas, que nortearão as aberturas das Ordens de Início de Serviços Específicas (OISE). 
 
 
PERGUNTA 8 
“Item 1.3.3.1 No caso de Consórcio Exige: 
b) que as integrantes, no que e refere ao 1.3.3, letra “b”, apresentem autorização vigente 
outorgada pelo Ministério da Defesa, por meio da Seção de Cartografia, Meteorologia e 
Aerolevantamento (SECMA), em combinação de pelo menos uma das seguintes condições: 
Categoria A (executantes das fases aeroespacial e decorrente) e Categoria B (executantes da 
fase aeroespacial); ou - Categoria A (executantes das fases aeroespacial e decorrente) e 
Categoria C (executantes da fase decorrente); ou - Categoria B (executantes da fase 
aeroespacial) e Categoria C (executantes da fase decorrente); 
Pergunta-se: A exigência da autorização na Categoria A, deve ser apresentada por todas as 
empresas integrantes do Consórcio?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Conforme item 1.3.3.1, "b", do Caderno de Bases e Condições, em se 
tratando de consórcio, as empresas integrantes devem apresentar autorização vigente 
outorgada pelo Ministério da Defesa, por meio da Seção de Cartografia, Meteorologia e 
Aerolevantamente (SECMA), admitindo-se as seguintes combinações: - Categoria A 
(executantes das fases aeroespacial e decorrente) e Categoria B (executantes da fase 
aeroespacial); ou - Categoria A (executantes das fases aeroespacial e decorrente) e Categoria 
C (executantes da fase decorrente); ou - Categoria B (executantes da fase aeroespacial) e 
Categoria C (executantes da fase decorrente)". 
 
 
PERGUNTA 9 
“Relativo ao ANEXO I - Especificações Técnicas, item 5, Quadro 3, Referencial Altimétrico. 
Tendo em vista que as altitudes de todos os pontos levantados deverão estar referidas ao 
Datum Altimétrico de Imbituba, ou seja, deverão ser ortométricas, e que os levantamentos 
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terão como base de referenciamento os marcos já implantados pela ITAIPU (25 marcos, 
conforme item 3.3 do ANEXO I), estamos entendendo que tais marcos possuem também 
altitudes ortométricas referenciadas ao Datum Imbituba. Solicitamos confirmar.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 10 
“Relativo ao ANEXO I - Especificações Técnicas, item 6.2, produto (6). Estamos entendendo 
que as bases de referência, pontos de checagem e pontos de calibração a serem utilizados são 
os já implantados pela ITAIPU (25 marcos), os pontos de checagem horizontal e vertical (a 
serem medidos pela ITAIPU, conforme item 7.4 do ANEXO I). Solicitamos confirmar.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. O produto 6 listado no item 6.2 trata-se: das Bases de Referência, 
dos Pontos de Checagem (Horizontal e vertical) e dos Pontos de Calibração levantados e/ou 
utilizados pela CONTRATADA. 
Quanto aos pontos levantados por ITAIPU, citados nos itens 3.3 e 7.4.1 do Anexo I, 
Especificações Técnicas, ressalta-se que a CONTRATADA terá acesso apenas aos pontos Bases 
de Referência. Os pontos levantados por ITAIPU (Checagens Horizontal e Vertical) para a 
realização do Controle de Qualidade (Etapa 4), não serão disponibilizados para a CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA 11 
“Relativo ao ANEXO I - Especificações Técnicas, item 6.3, produto (12). De acordo com o item 
7.4 do ANEXO I, o controle de qualidade será realizado pela ITAIPU (Etapa 4), desta forma 
entendemos que o produto (12) não deveria ser de entrega pela CONTRATADA. Solicitamos 
esclarecer.” 
 
RESPOSTA 
O entendimento está incorreto. A ITAIPU irá realizar o controle de qualidade para fins de 
aceite e liberação de faturamento dos produtos/serviços entregues/realizados pela 
CONTRATADA. A CONTRATADA não está eximida de realizar o controle de qualidade, ao 
contrário, essa é uma das responsabilidades da CONTRATADA que será cobrada e fiscalizada 
por ITAIPU, inclusive através da entrega do produto 12, item 6.3 do Anexo I, Especificações 
Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 12 
“Relativo ao ANEXO I - Especificações Técnicas, item 7.4.1.3.2. Neste item é especificado que 
o valor máximo para a AVCV do MDT será de 29,4 cm, entretanto entendemos que, conforme a 
ASPRS- Accuracy Standards and Guidelines, esta verificação de acurácia deveria levar em conta 
o tipo de vegetação classificada, por exemplo, a acurácia em vegetação rasteira tem uma 
tolerância, enquanto que em área de mata atlântica a acurácia é outra. Entendemos que se 
deveria adotar valores levando em consideração as diferenças de vegetação e sua 
classificação. Desta forma, solicitamos verificarem a possibilidade de alteração.” 
 
RESPOSTA 
Informa-se que ITAIPU está utilizando como referência os documentos:  
(1) National Geospatial Program - Lidar Base Specification, da USGS 2014 - Referência: 
HEIDEMANN, H. K. Lidar base specification (ver. 1.2, November 2014): U.S. Geological Survey 
Techniques and Methods, book 11, chap. B4, 67 p. disponível em:, 
http://dx.doi.org/10.3133/tm11B4. 2014. 
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(2) ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, 2014 -Referência 
.ASPRS-AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING. ASPRS Positional 
Accuracy Standards for Digital Geospatial Data. Edição 1, Versão 1. ASPRS Lidar Committee, 
2014. Publicado em: Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 81, n. 3, março de 
2015, p. A1-A26. 
Ambas as referências foram atualizadas em 2014, para as quais as classes de vegetação foram 
unificadas em uma única, denominada VVA (Vegetated Vertical Accuracy). Com respeito ao 
limiar estabelecido para a Acurácia Vertical para Áreas com Vegetação (AVCV), informa-se que 
este foi definido de acordo com o Quallity Level (QL) estabelecido para esse projeto, que 
trata-se do QL2. Para mais detalhes consultar os documentos citados. Enfatiza-se, portanto, 
que não será alterado o limiar de 29,6 cm estabelecido para a AVCV. 
 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 0309-17. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 28 de março de 2017 

 


