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A COMISSAO DE LICITACAO AÊAUTORIDADE SUBSCRITORA DO EDITAL

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2022
E-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br

ASSUNTO: QUESTIONAMENTOS

Prezado(s) Senhor(es)

A empresa CADMAP ENGENHARIA E GEOMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ nº:
O|22.471.280/0001-59, neste ato representada pelo seu administrador Sr. Mauricio Nagib

Haddad, CPF nº 076.431.818-70, vem respeitosamente por meio desta, efetuar os
questionamentos abaixo descritos referente ao edital de licitação pregão presencial nº
082/2022.

QUESTIONAMENTOS:

1) As áreas objeto dos serviços, informadas no TR, sede (22.574.140 m?), distrito de vale
formoso (135.801,00 m?) e loteamentos de ranchos somadas em 1.555.488,65 m?,
totalizam a área de 24.265.429,65 m? ou de 24.26 km? , contra 23,47 km? apresentado
na tabela de preços máximos dos serviços, item serviço de “Imageamento de Drone

A com geração de produtos cartográficos...”, totalizando o valor de R$ 140.820,00 reais
para a atividade e um total global de R$ 536.000,00. Acreditamos que, ou devem ser
corrigidos os itens: a área prevista para 24, 26 km?, o valor total da atividade e o valor
global, desta tabela, ou se corre o risco de se suprimir uma das áreas objeto dos serviços,
e de se efetuar aditivos de quantidades de valor do referido contrato , antes mesmo do
seu inicio.

2) A apresentacao dos produtos no item “modelo digital de terreno e superficie: e

entregues... dos modelos de elevação com resolução de 5 metros e curvas de nível...”
contradiz com o texto que menciona Modelo Digital de Terreno (MDT) e Superfície
(MDS) com resolução de 1,00 m. Qual deve permanecer ?cadmap.com.br sofádiAlamedaDr. Rubens Sebastião Spinardi, nº 11 / 19815-800 / Assis - SP / Tel: 11 97613-9999 féCADMAF
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ao3) A norma citada no item “ETAPAS DE TRABALHO... atendam aos requisitos descrit
na Especificação Técnica ECSB-2020-GER-SB-ET-010-00”... nao foi anexada
A mesma pode ser fornecida ?

4) No item Ortomosaico... o texto menciona que.. “A resolução do ortomosaico deverá
ser a mesma da execução do aerolevantamento, sem que haja reamostragem dos
dados... ou seja, como os produtos do item Aerolevantamento solicitam resolução
de 3a 4cm ...como se aborda no TR “....para obtenção de imagens com resolução
espacial de (3 a 4) cm ou melhor, contudo como produto final os ortomosaicos
solicitam resolução de 10 cm..... “Ortomosaico georreterenciado com resolução de 10
em ou melhor em formato GeoTIFF e ECW.”, ou seja, para se chegar a resolucao do
ortomosaico de 10 cm, haverá reamostragem. Questionamoso que deve prevalecer ?

5) Do texto : “ Será implantado em cada área de levantamento dois pontos geodésico de
referência, materializado por estaca.” Questiona-se: Quando a área urbanizada não
permitir a implantacao de estacas poderá ser efetuada a demarcação do ponto com
pintura no terreno ou implantacao de chapas de identificação ?

6) No item Apoio suplementar... “Após a marcação dos pontos no terreno, os mesmos
serão posicionados pelo método RTK ...” Questiona-se : A empresa pode optar pelo
método pós -processado, desde que utilizando de equipamentos de precisao
geodesica e que garantam a precisão necessária na obtencao dos pontos de apoio ou
ainda melhor que a a obtida no método RTK?

7) Referente ao texto: “Os modelos de elevação terão datum vertical coincidente com o
datum do empreendimento. A diferença de cota entre o datum do empreendimento e a
altitude elipsoidal provida pelo posicionamento GNSS será determinado por
nivelamento e aplicado aos modelos de elevação.”

Questiona-se: Deverá ser elaborado um modelo geoidal local com obtencao das
altitudes do datum do empreendimento (e/ ou de alguns pontos do modelo geodail) por
nivelamento geometrico ou poderá ser utilizado outro referencial como
“ngeoHNOR2020"para definir as ondulaçoes “quase geodais” ? Cada loteamento já
possui uma cota do datum do empreendimento arbitraria ?

cadmap.com.br ÊoAlameda Dr. Rubens Sebastião Spinardi, nº 11 / 19815-800 / Assis = SP / Tel.: 11 97613-9999 féga CADMAF



GEfasãREço
IN

A8) Do item “levantamento fotográfico e identificaçacao do uso”: O TR menciona a obtefidho
de 1 a 3 fotos por imovel e que as mesmas devem ser georreferenciadas.

a. Questiona-se : Será permitido que as fotos de fachadas possam ser obtidas por
processo manual utilizando de coletores de dados portatil tipo smartphone sendo
georrreferenciadas com a precisao de posicionamento que estes possuem e
simultaneamente tambem indexadas às suas inscricoes cadastrais ? Será
permitido a obtençao das fotos de fachadas georreferenciadas através de sistema
automatizado de mapeamento móvel terrestre ?

b. Relacionado ao mesmo item, questionamos: O Municipio possue uma base
cartografica digital ( ou banco geografico) que contenha a malha de lotes urbanos
e suas respectivas inscrições cadastrais? Se sim, a contratada poderá se utilizar
dessa base para a realizacao dos serviços, incluindo a indexacao das fotos de
fachada, ou devido ao grau de desatualizacao dessa base, a mesma deverá ser
integralmente revisada pela contratada?

c. Caracteristicas da Imagem: “... Tamanho, forma, formato , resolucao entre outras,
serao definidas em conjunto entre a prefeitura...” . Entendemos que os
concorrentes devem verificar se terão que adquirir ou seutilizar de algum tipo de
equipamento ou sistema especifico para melhor precificar sua proposta comercial
e atender aos objetivos do edital. Questionamos: Nao é correto nosso
entendimento que é importante definir pelo menos a resolucao mínima na
obtencao das fotos de fachada ? Exemplo minimo de resolucao de 3 M, 4 M, 5
MB, etc....

9) Do item “Interpretacao das Imagens..” Item Classificacao do Imovel quanto ao padrao
de construçao..”

Questiona-se: O padrão de classificação de construção é baseado atualmente em
dados externos ? Pode ser fornecido o modelo.
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Questiona-se: A Prefeitura menciona que possui um SIG em plataforma livre (SIGM) e
um BDGM (provável banco de dados geográfico) já implantados e disponíveis via
internet. Este sistema foi desenvolvido e implantado por um empresa contratada em
que ano e em qual contrato ? Por que há a necessidade de se efetuar a implantação
eo treinamento do mesmo sistema na Prefeitura ?

11) Do Item Suporte Técnico :
“ A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico durante

toda a vigência do contrato. O suporte técnico tem por objetivo manter o funcionamento
pleno do sistema solucionando dúvidas, efetuando manutenção corretiva e
gerenciamento da infraestrutura computacionale sistemas associados.
Questiona-se: A empresa contratada neste contrato deve prestar “serviço de suporte e
manutencao preventiva” de um sistema que foi desenvolvido por uma outra empresa,
sendo que este escopo de desenvolvimento, e de manutenção preventiva, não esta
claramente precificado e definido como fazendo parte dos serviços e produtos
contratados deste edital ?

Desde já agradecemos pela atenção dispensada,

Documento assinado digitalmenteAtenciosamer
Ls &” MAURICIO NAGIB HADDAD

*

Data: 27/09/2022 11:43:46-0300
Verifique em https://verificador.itibr

ENG. MAURICIO NAGIB HADDAD
CPF nº 076.431.818-70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Folha
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 RODIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS =

EDITAL Nº 160/2022
PROCESSO Nº 233/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviço de
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, GEOPROCESSAMENTO, FORNECIMENTO DE
IMAGEM AÉREA do perímetro urbano do Município de Novo
Horizonte, conforme as especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I.

Senhora Diretora de Projetos, Posturas e Iluminação Pública,

Tendo em vista o pedido constante de fls. 94/97
estar relacionada ao termo de referência e planilha de custo
e ter sido, na sua totalidade elaborados por essa Diretoria etratar-se de assunto eminentemente técnico, preliminarmente
encaminhamos para manifestação dessa Diretoria.

Observo que o presente pregão está programado paraencerramento às 09h00 do dia 29/09/2022 (quinta feira),
portanto o tempo é reduzidíssimo para suas respostas.

Devolva-se a seguir
A
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