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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA 

 

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO: EDITAL No 092/2013 DO TIPO 

PREGÃO PRESENCIAL 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa VISÃOGEO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 04.947.083/0001-81, 

sediada em Florianópolis – SC vem, através da presente, requerer os seguintes 

ESCLARECIMENTOS: 

 

 

1. Em nosso entendimento é desejo da Prefeitura de Juína fazer o recobrimento da 

do perímetro urbana e rural do município. Neste sentido quer adquirir imagens 

de alta resolução para área urbana e media resolução para área rural. Nosso 

entendimento está correto? 

 

2. Após a aquisição o Contratado deverá realizar os processos de ortorretificação 

de ambas as imagens de forma a permitir uma restituição das camadas de 

interesse. Nosso entendimento está correto? Quais camadas devem ser 

restituídas? 

 

3. Entendemos que deverão ser gerados mapas para o planejamento das visitas 

aos 13.355 imóveis para fazer o cadastro dos mesmo. Em nosso entendimento 

este trabalho será realizado posteriormente pela equipe da própria prefeitura. 

Nosso entendimento está correto?  

 

4. Em nosso entendimento há um equívoco ao mencionar na especificação o 

satélite CBERS-2B pois este satélite não tem bandas nas faixas do visível (cores 

verdadeiras) o que dificultaria o bom uso das imagens desejado por um número 

maior de colaboradores da prefeitura. Nosso entendimento está correto? 

Rudineli
Nota
Sim

Rudineli
Nota
Sim, as camadas estão descritas no edital, como: curvas de nível, hidrografia, vias urbanas (eixos das ruas), áreas construídas, áreas verdes e demais temas visíveis.

Rudineli
Nota
Não, toda parte de cadastro e visita in loco será realizado pela empresa contratada. Como descrito no Edital: Deverá contar com Equipes Suficientes para execução dentro do prazo estabelecido. 

Rudineli
Nota
Poderão ser entregues imagens similares ou de melhor resolução da área rural, atendendo as necessidades para realização do cadastro rural.
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5. Existem produtos de preços acessíveis que agregariam valor as análises e por 

terem cores reais aumentam seu poder de uso. Entendemos que podemos 

oferecer outras opções iguais ou melhores que o produto solicitado.  Nosso 

entendimento está correto? 

 

6. Gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a precisão final no 

posicionamento horizontal de 0,60 m é para a imagem de satélite ou para os 

pontos de controle? Em nosso entendimento existem satélites com resolução 

nativa de 0,70 m que poderiam perfeitamente atender a este processo. Neste 

sentido e zelando pelo bom aproveitamento dos recursos da prefeitura 

entendemos que outras opções melhor ou igual a resolução de 0,70 m, desde 

que nativa, podem ser apresentadas. Nosso entendimento esta correto? Se não 

por que? 

 

7. Em nosso entendimento os produtos mencionados na especificação não 

atendem a solicitação de uma restituição em escala 1:2.000 para o perímetro 

urbano. Em nosso experiência imagens que permitam este trabalho na escala 

1:5.000 seriam mais vantajosas para prefeitura do ponto de vista financeiro 

sem nenhuma perda de qualidade técnica, seja do ponto de vista visual, das 

camadas a serem restituídas ou sua precisão. Neste sentido entendemos que 

outros produtos podem ser propostos. Nosso entendimento está correto?  Caso 

não esteja, por favor, explicar. 

 

8. Em nosso entendimento se não houver a necessidade de restituição das 

camadas de lotes e imóveis as imagens não precisam ser estereoscópica. Isto 

diminuiria significativamente os custos do projeto e traria economia para a 

prefeitura. Estas camadas são necessárias? Se sim, poderíamos apresentar uma 

metodologia alternativa a restituição a partir de imagens de alta resolução? Se 

não por que?  

 

9. Entendemos que existem várias formas de se gera o Modelo Digital de 

Superfície (DSM) para ortorretificação das imagens. Desde que seja garantida a 

precisão do produto final a contratada pode sugerir suas alternativas. Nosso 

entendimento está correto? 

Rudineli
Nota
exatamente, como será feito o cadastro rural com auxílio das imagens de satélite, poderá ser feita através de outras imagens de igual ou melhor qualidade.

Rudineli
Nota
Como o texto se refere, precisão final nas imagens de satélite. Porém apenas por garantia da resolução das imagens, pra não apresentarem imagens com 2, 3, 5 metros de precisão. independente do tamanho do Pixel da imagem.

Rudineli
Nota
Foi solicitado uma escala para atender os padrões exigidos, porém o ajuste da qualidade das imagens, será por conta da empresa que irá fazer o serviço, decorrentes a vários tipos de câmeras e sensores. Porém se for apresentado outra escala que não prejudique o serviço, será avaliada, se estiver dentro da necessidades, ok!

Rudineli
Nota
Há a necessidade tanto da restituição dos lotes, como as áreas construídas, principalmente, assim se faz necessário as imagens serem esteroscópicas.

Rudineli
Nota
Desde que esteja dentro dos padrões solicitados pelo edital, poderá ser sugerido outra alternativa, desde que atenda a contratante.
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10. Entendemos que a prefeitura já possui a planta urbana de Juína e que para a 

realização dos trabalhos irá disponibilizar informação referente aos limites dos 

bairros? Nosso entendimento está correto? 

 

11. Em relação as atividades de visitas in locuo, gostaríamos de saber quais 

informações são necessárias de serem levantadas e cadastradas para os  

13.550 imóveis especificados no TR? Outra dúvida que temos é se os 

colaboradores da prefeitura vão acompanhar os trabalhos em campo e como 

serão tratados as necessidades de retorno para o casso do cadastrador não ser 

atendido? 

Fabiano dos Santos 

Diretor de Executivo 

Fone: (48) – 3233-1031 
 

Rudineli
Nota
Todo o Banco de dados será refeito, pois o mesmo não está dentro da realidade, defasado, e impreciso, portanto será realizado um novo banco de dados cadastral, com auxílio do antigo, porem não será utilizados os dados contidos nele, por isso se dará as visitas in loco.

Rudineli
Nota
Essas informações cadastrais serão enviadas a empresa para avaliação dos serviços realizados em campo. A Respeito dos Colaboradores, só irá se for preciso, caso contrário não. A parte de retorno no caso do não atendimento, decorrido pela ausencia, será realizado pela empresa contratada, no caso do morador não querer atender, ai sim, se faz a necessidades dos Fiscais da Prefeitura.




